








 تحریریــه د  ر رد  ، تلخیــص و ویرایش مطالب ارســالی مجاز اســت.

 مسوولیت مطالب و آگهی  ها به عهد  ه نویسند  ه و سفارش د  هند  ه است.

 چــاپ مطالــب و تصاویر مجله بدون اجازه كتبی مجاز نمی باشــد  .
 مطالب د  ریافت شد  ه باز پس د  اد  ه نمی شوند  .

مديريت پـروژه ازتـئوري تا عمل
شـمــاره 18  آذر مـاه 1401

فهرست

داده پرداز پویای شریف صاحب امتیاز:  
مهدی استوی  مديرعامل:  
مدير مسئول و سردبیر: محمدرضا اسماعیل طهرانی
امیر شریف گرافیک و صفحه آرايی:  
بازرگانی نشریه خط دید واحد جذب آگهی:  

اعضای تحريريه: علیرضا صیرفی طهرانیان،  محمدرضا 
اسماعیل طهرانی، محمدرضا رفیعی

امیر تیمور نژاد خبر نگاران:    

آدرس: تهــران، میدان ونک، خیابــان برزیل، تقاطع 
توانیر، بن بست امید، پالک 6، واحد 1

تلفن د  فتر نشريه:  021-88659468-7
نمابر:  021-88659468

www.khatedid.com 
info@khatedid.com   

telegram.me/khatedid

www.instagram.com/khatedid

لیتوگرافــی، چــاپ و صحافی: چاپ ایــران كهن

6 کاربردهای�بالک�چین�در�حوزه�نفت�و�گاز�
9 خدمات�بالک�چین�در�حوزه�مالی�و�بانکداری�
10 روسیه�قصد�دارد�در�سال��۲0۲۴روبل�دیجیتال�را�در�تمام�بانک�ها��عرضه�کند�

1۲ سهم�بازار��Metaverseتا�سال��۲0۲6از��۵0میلیارد�دالر�فراتر�خواهد�رفت��

1۴ تاثیر�بالک�چین�در�بازارهای�مالی�
آیا�کاربرد�بالکچین�در�زنجیره�تامین�نفت�و�گاز�این�صنعت�را�دگرگون

16 �خواهد�کرد؟�
18 فرصت�هــای�بالک�چین��برای�زنجیره�تامین�
۲0 اســتفاده�بالک�چین�در�حوزه�قضایــی�و�امنیــت�عمومی�
۲3 بررسی�نقش�بالک�چین�در�زنجیره�تامین�
۲۴ بررسی�فرصت�های�بالک�چین�در�حوزه�قضایی�
۲6 بالکچین�در�احراز�هویت�دو�مرحله�ای�

احــراز�هویــت�کاال�های��لوکــس�و�ردیابی�آنها�در�بازار�کاالهای
۲8 �دست�دوم�با�بــالک�چین�
30 تحول�در�سیستم�حقوقی�با�کاربرد�های�بالک�چین�در�حوزه�قضایی�
کاربرد�تکنولوژی�بالک�چین�در�زنجیره�تامین�شرکت�ها�چیست؟����������������������31
3۲ نمونه�ایی�برای�استفاده�از�بالک�چین�در�احراز�هویت�
36 تاثیرات�بالک�چین�در�حوزه�قضایی�و�آینده�عرصه�حقوقی�-�قضایی�
38 کریپتو��همچنان�در�بلندمدت�سودآور�است�
۴0 راه�حل�های�بالک�چین�در�حوزه�نفت�و�گاز�چه�مواردی�هستند؟��
۴۴ بررسی�نقش�بالک�چین�در��صنعت�بازی�
۴8 استفاده�از�بیت�کوین�به�عنوان�ارز�قانونی�در�اخبار�بالک�چین�به�چه�معناست؟�



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 انتشــار نشــریه بدون مشاركت شما امکان 
پذیر نخواهد بود. اســتقبال  شــما با ارســال مقاالت نغز و پرمایه باعث شــکوفائی این نشــریه در جمع اندیشمندان حوزه تکنولوژی و به ویژه بالكچین 

خواهد گردید. 

دنیای بالكچین بر گرفته 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 انتشار محتوا های غنی و دست اول در آن احساس گردد.

پس ما نیز با توجه به رســالت خود در تکنولوژی های روز دنیا به عنوان یک رســانه تخصصی چاپی در این رابطه نوشــته و برای عالقه مندان به این 
تکنولوژی جدید یا همان بالكچین به تولید و ارائه مقاالت تخصصی و دست 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 درخواست شما 
عزیزان در آینده نیز بیشتر به این مورد خواهیم پرداخت.



کاربرد های بالک چین در حوزه نفت و گاز

بــاک چیــن در حــال رشــد فراتــر از هویــت کریپتوکارنســی خــود و تبدیــل از دفتــر کل 
توزیــع شــده بــه تســهیل کننــده قراردادهــای هوشــمند اســت. بــاک چیــن عــاوه بــر 
ایجــاد کارایــی بــا حــذف واســطه های حقوقــی و مالــی در یــک قــرارداد، نقــش نگهبــان 

ــرد. ــر عهــده می گی ــده شــفافیت را ب مــورد اعتمــاد و تامین کنن

بــاک چیــن بــه طــور فزاینــده ای در حــال تبدیــل بــه فنــاوری بســیار جذابــی اســت کــه 
می توانــد بــرای صنایــع مختلــف و بخــش نفــت و گاز نیــز بــه کار گرفتــه شــود. ایــن 
فنــاوری می توانــد رویکردهــای جدیــدی را بــرای قراردادهــای خدمــات، کشــف قیمــت 
و کل چرخــه عمــر تراکنــش ارائــه دهــد کــه منجــر بــه صرفــه جویــی در هزینــه بالقــوه 
و کارایــی فرآینــد مــی شــود. عــاوه بــر ایــن، کاربرد هــای بــاک چیــن در حــوزه نفــت 
و گاز در قالــب بهبــود شــفافیت، کارایــی و امنیــت داده هــا منعکــس مــی شــود کــه در 

ایــن مقالــه خــط دیــد بــه آن اشــاره خوایهــم کــرد.

تجــارت کاالهــای فیزیکــی یکــی از کاربرد هــای بــاک چیــن بــا اســتفاده از حــوزه نفــت 
و گاز

ــه در خــط دیــد خواهیــد خواهنــد کــه چگونــه بــاک چیــن مــی توانــد  در ایــن مقال
امنیــت را افزایــش داده و زمــان تجــارت کاالهــای فیزیکــی را کاهــش دهــد:

ــامل  ــی ش ــده فیزیک ــش ش ــوالت پاالی ــات محص ــام معام ــرای انج ــی ب ــد فعل فرآین
مراحــل دســتی متعــددی اســت و نیــاز بــه وارد کــردن اطاعــات یکســان در 
ــای  ــتفاده از قابلیت ه ــا دارد. اس ــق داده ه ــای تطبی ــا الیه ه ــف ب ــتم های مختل سیس
دفتــر کل توزیع شــده بــاک چیــن می توانــد میــزان زمــان صــرف شــده بــرای تطبیــق 
ــرار  ــا در دســترس ق ــن شــرکت کنندگان در تجــارت را ب تفاوت هــای قیمــت و حجــم بی

ــش  ــی تراکن ــرات امنیت ــش خط ــه کاه ــد ب ــی توان ــل م ــن راه ح ــن، ای ــر ای ــاوه ب  ع
مرتبــط بــا ارســال اســناد ایمیــل کمــک کنــد. شــرکت های نفــت و گاز کــه از کاربرد هــای 
ــارت را  ــت در تج ــد دق ــد می توانن ــتفاده می کنن ــت و گاز اس ــوزه نف ــن در ح ــاک چی ب
ــویه  ــاب و تس ــد صورت حس ــس )مانن ــزی و پس آفی ــی برنامه ری ــند، کارای ــود بخش بهب
حســاب( را افزایــش دهنــد، دسترســی بــه داده هــای تجــاری را تســریع کننــد و چرخــه 

ســرمایه در گــردش را کوتــاه کننــد.
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ــگام  ــه هن ــوری را ب ــاب ف ــدور صورتحس ــکان ص ــه ام ــط لول ــگرهای خ ــرآوری و حس ــه ف ــزات کارخان تجهی
ــد. ــی کن ــم م ــیمیایی فراه ــواد ش ــد م ــا تولی ــتفاده ی اس

ــد  ــه می توان ــردازش و سنســورهای خــط لول ــه پ ــزات کارخان ــن، تجهی ــاک چی ــاوری ب ــد فن ــب قدرتمن ترکی
ــردازش  ــاوری پ ــن فن ــا کمــک ای ــد و ب ــی کن ــان واقعــی ردیاب خروجــی و صورت حســاب مشــتریان را در زم

ــد. ــدرن کن ــق و م ــک، دقی ــا اتوماتی ــا را کام فاکتور ه

در ایــن فرآینــد دیجیتالــی، حســگرها داده هــا را از چندیــن نقطــه جمــع آوری می کننــد تــا از صورت حســاب 
دقیــق بــر اســاس قراردادهــای اجــرا شــده اطمینــان حاصــل کننــد. یکــی از کاربرد هــای بــاک چیــن در حــوزه 
نفــت و گاز ایــن اســت کــه ایــن فنــاوری بــاک چیــن قراردادهــا را ثبــت، ردیابــی و اجــرا مــی کنــد و مــوارد 

تقلــب را شناســایی مــی کنــد.

ــده،  ــق ش ــدار تواف ــد مق ــس از تولی ــد و پ ــد می کنن ــرارداد را تأیی ــرایط ق ــرای ش ــزات، اج ــگرهای تجهی حس
سیســتم پرداخــت را انجــام می دهــد. شــرکت هــای نفــت و گاز و مشــتریان آنهــا مــی تواننــد از افزایــش 
ــر  ــی ب ــاب های مبتن ــن، صورت حس ــر ای ــاوه ب ــوند. ع ــد ش ــره من ــات به ــت معام ــت و امنی ــرعت، دق س
حســگر بــه منابــع انســانی کمتــری نیــاز دارد و بــه کارمنــدان اجــازه می دهــد بــر فعالیت هــای ارزش افــزوده 

بیشــتری تمرکــز کــرده و وقــت خــود را صــرف کار هــای مهمتــر کننــد.

صدور صورت حساب به کمک سنسور ها
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خدمات بالک چین
 در حوزه مالی و بانکداری 

مزایا و کمک های فناوری بالکچین به اقتصاد 
و امور مختلف مالی، بر کسی پوشیده نیست. 
همــان طور که می دانیــد، بالکچین پایه ئ 
اســاس رمز ارزها اســت. به صــورت فنی، 
بالکچین به مجموعه ای از بلوک ها اســت که 
اطالعــات تراکنش هــا را در خــود ذخیره 
می کنند. این بلوک ها به شــکل زنجیره ای به 

یکدیگر متصل شده اند.

اطالعــات ثبت شــده در بالکچین به هیچ 
صورت قابل تغییر نیستند. اما قرار نیست در 
این مطلب درباره بالکچین ها و ساختار آنها 
حرف بزنیــم؛ موضوع بحث ما در خط دید، 
خدمات بالک چین در حوزه مالی و بانکداری 

نوین است.

خدمات بالک چین در حوزه مالی و بانکداری 
نوین

در گذشته درباره مواردی همچون ویژگی های 
بالکچیــن در حوزه مالی و بانکداری صحبت 
کرده ایم. در چند سال اخیر بانک ها به استفاده 
از نوعی کارت به نام کارت هوشمند کرده اند. 
بــا اســتفاده از این کارت، افــراد می توانند 
پرداخــت انجام دهند، دسترســی بدهند و 
حتی برای احراز هویت خود، از آن اســتفاده 

کنند.

بــا ترکیب فنــاوری بالکچیــن و کارت های 
هوشــمند، ارائه خدمات بانکی مدرن مانند 
ایجاد حساب، نقل و انتقال پول، بازپرداخت 
وام و… بســیار ســاده تر خواهد شد. تنها با 
اســتفاده از یک کارت، شما می توانید تمام 

امور بانکی خود را مدیریت کنید.

در ادامــه مواردی دیگــری که با کنار هم قرار 
گرفتن فنــاوری بالکچین و فنــاوری کارت 
هوشمند، می توانند با سهولت بیشتری اجرا 

شوند را آماده کرده ایم:

خدمات بالک چین در حوزه مالی و بانکداری 
نوین: ثبت دارایی ها

ویژگی غیرقابــل تغییر بودن اطالعات ثبت 
شــده در بلوک های شــبکه بالکچین، باعث 
می شــود در صورتی که ســپرده یا سرمایه 
گذاری انجام دهید، اطالعات به صورت کامل 
ذخیره شــوند. ثبت دارایی ها به کمک کارت 
هوشمند و یک شبکه بالکچین، می تواند راه 
حل سریعتر و امن تری نسبت به شرکت ها و 

بانک های فعلی باشد.

خدمات بالک چین در حوزه مالی و بانکداری 
نوین: مدیریت و محافظت از دارایی ها

امــکان ایجاد یک برنامه دیجیتالی مطمئن 
بــرای ذخیره و مدیریت دارایی های مختلف 
)اعتبار بانکی و ارز دیجیتال( با اســتفاده از 
بالکچین و به وســیله کارت هوشمند وجود 
دارد. بالکچیــن میزبان داده ها خواهد بود و 
کارت هوشمند، کلیدی برای دسترسی به آن!

بــا توجه بــه تعدد حمالت کالهبــرداران و 
مجرمــان ســایبری به برنامه هــای بانکی 
مختلــف، اجرای این ایــده می تواند به یک 

برنامه کاربردی در این حوزه تبدیل شود.

خدمات بالک چین در حوزه مالی و بانکداری 
نویــن: پرداخــت هزینه هــای روزمره و 

فروشگاه ها

این مورد در تعدادی از فروشگاه های بزرگ در 
سرتاســر دنیا در حال اجرا است. خریداران 
می توانند هزینه خرید خود را با ارز دیجیتال 
مثل بیت کوین و اتریوم یا ســایر رمز ارزهای 
رایــج پرداخــت کنند. در صورت توســعه و 

یکپارچه ســازی این فنــاوری با کارت های 
هوشمند، می توان تمامی هزینه های روزمره 
)کرایه تاکسی، خرید، انعام، حق الزحمه و…( 
را با استفاده از کارت هوشمند پرداخت کرد.

خدمات بالک چین در حوزه مالی و بانکداری 
نویــن: مدیریت و تســویه حســاب های 

تجاری

بیایید تصور کنید که شــما یک تولید کننده 
پارچه هستید و می خواهید پارچه هایتان را 
به یک شرکت تولید کننده لباس در یک کشور 
دیگــر بفروشــید. این کار بــدون مدیریت 
معامله توســط بانــک و انتقال پول ممکن 

نیست.

اما بانک ها در این زمینه، عملکرد خوبی ندارند 
و معمــوال ناکارآمــد هســتند. راه حل این 
مشــکل، ایجاد یک قرارداد هوشــمند برای 
انجام اقدامات تجاری مورد نیاز اســت. این 
قرارداد هوشــمند می توانــد کاهش هزینه 
تراکنش ها، کاهش زمان انجام فعالیت ها و 
حذف پیچیدگی انجام این کارها را به همراه 

داشته باشد.

خدمات بالک چین در حوزه مالی و بانکداری 
نوین بیشتر از اینهاست…

خدمات بالک چین در حوزه مالی و بانکداری 
نویــن می تواند سیســتم بانکداری نوین را 
دستخوش تغییراتی بزرگ کند. این تغییرات 
همگی به نفع مشــتریان و خــود بانک ها 
هستند و باعث کاهش هزینه های جاری هر 

دو طرف می شود.
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بانــک روســیه آزمایــش CBDC را در ســال ۲۰۲۲ آغــاز کــرد و طبــق آخریــن اخبــار بــاک چیــن ایــن کشــور، 
انتظــار دارد همزمــان بــا انتخابــات ریاســت جمهــوری در ســال ۲۰۲۴، عرضــه رســمی بانکــداری بــاک چیــن 

را اجرایــی کنــد.

بانــک روســیه بــه تحقیــق و توســعه بــرای پذیــرش آتــی ارز دیجیتــال بانــک مرکــزی )CBDC( ادامــه مــی 
دهــد و در چنــد ســال آینــده عرضــه روبــل دیجیتالــی رســمی را عملــی مــی کنــد.

طبــق آخریــن بــه روز رســانی اخبــار بــاک چیــن و سیاســت پولــی بانــک روســیه، ایــن مرجــع شــروع بــه 
اتصــال همــه بانــک هــا و موسســات اعتبــاری بــه پلــت فــرم روبــل دیجیتــال در ســال ۲۰۲۴ خواهــد کــرد. 
ایــن ســال مهمــی بــرای روســیه خواهــد بــود زیــرا انتظــار مــی رود ایــن کشــور انتخابــات ریاســت جمهــوری 
را در مــارس ۲۰۲۴ برگــزار کنــد. و رئیــس جمهــور فعلــی والدیمیــر پوتیــن بــر اســاس قانــون اساســی حــق دارد 

دوبــاره و بــرای چندیــن دوره متوالــی بــه عنــوان رئیــس جمهــور روســیه انتخــاب شــود.

ــه مشــتری »پــول  ــا آن زمــان، بانــک مرکــزی روســیه انتظــار دارد آزمایش هــای تراکنش هــای مشــتری ب ت
واقعــی« و همچنیــن آزمایــش تســویه حســاب مشــتری بــه کســب وکار و تجــارت بــه مشــتری را تکمیــل 

کنــد.

ــل  ــر روب ــا قراردادهــای هوشــمند مبتنــی ب در ســال ۲۰۲۳، بانــک روســیه همچنیــن قصــد دارد آزمایــش بت
ــرای معامــات توســط حلقــه محــدودی از شــرکت کننــدگان انجــام دهــد. دیجیتــال را ب

روسیه قصد دارد در سال ۲۰۲۴ روبل دیجیتال را در تمام بانک ها عرضه کند
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ــه صــورت تدریجــی  ــه عرضــه CBDC ب ــرد ک ــک خاطرنشــان ک ــن بان ای
پیــش خواهــد رفــت و ســال بــه ســال آزمایش هــا و ویژگی هــای 
ــه  ــد. ب ــی عرضــه کن ــرای تجــار و ســازمان های مال مختلــف جدیــدی را ب
گفتــه بانــک روســیه، بــه محــض آمــاده شــدن خزانــه داری فــدرال، روبــل 
دیجیتالــی همچنیــن شــامل پرداخــت هــای مصــرف کننــده بــه دولــت، 
ــارت  ــه تج ــت ب ــده و دول ــرف کنن ــه مص ــت ب ــت، دول ــه دول ــارت ب تج

خواهــد شــد.

ــن را  ــت آفای ــال ۲۰۲۵ حال ــا س ــار دارد ت ــن انتظ ــزی همچنی ــک مرک بان
ــی،  ــی غیربانک ــای مال ــطه ه ــام واس ــار ادغ ــال در کن ــل دیجیت ــرای روب ب

ــد. ــی کن ــی معرف ــای مبادالت ــاخت ه ــی و زیرس ــای مال ــرم ه پلتف

بانــک روســیه خاطرنشــان کــرد: »فراینــد مرحلــه ای معرفــی روبــل 
ــرایط  ــا ش ــا ب ــد ت ــت را می ده ــن فرص ــازار ای ــاالن ب ــه فع ــال ب دیجیت

ــوند.« ــازگار ش ــد س جدی

ــای  ــه ارزه ــزی ک ــای مرک ــایر بانک ه ــا س ــن ب ــیه همچنی ــک روس بان
دیجیتالــی خــود را توســعه می دهنــد همــکاری خواهــد کــرد تــا عملیــات 

ــد. ــام دهن ــال انج ــای دیجیت ــا ارزه ــرزی و ارزی ب ــرون م ــه ای ب مبادل

طبــق اخبــار بــالک چیــن، عرضــه روبــل دیجیتــال در چــه 
مرحله ای است؟

همانطــور کــه قبــاً توســط Cointelegraph گــزارش شــده بــود، روســیه 
اولیــن آزمایــش روبــل دیجیتــال خــود را در فوریــه ۲۰۲۲، بــه دنبال نقشــه 
ــرد.  ــاز ک ــه در ســال گذشــته منتشــر شــد، آغ راه رســمی CBDC خــود ک
ــرای آزمایــش  ــک را ب ــاً گروهــی متشــکل از دوازده بان بانــک روســیه قب
روبــل دیجیتــال تشــکیل داده اســت، از جملــه غــول هــای بانکــی بــزرگ 
ماننــد Sber، VTB، Tinkoff Bank و دیگــر بانک هــای مهــم حــوزه 

اروپــا و آســیا.

بــه  اخبــار بــاک چیــن می بینیــم کــه روســیه  در حالــی کــه در 
روززســانی های برنامــه هــای عرضــه CBDC را اعــام می کنــد، تــا 
ــده  ــب مان ــو عق ــت کریپت ــم صنع ــرای تنظی ــود ب ــداف خ ــدودی از اه ح
اســت. پرزیدنــت پوتیــن چندیــن بــار خواســتار تصویــب مقــررات ارزهــای 
ــای  ــورد دارایی ه ــود »در م ــو خ ــون کرپت ــب قان ــل از تصوی ــال قب دیجیت
مالــی دیجیتــال« شــد کــه تغییــر چندانــی نکــرد زیــرا هنــوز بســیاری از 
ــدارد. ــره را ن ــات و غی ــو، مالی ــد اســتخراج کریپت ــی مانن جنبه هــای نظارت
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سهم بازار Metaverse تا سال ۲۰۲۶ از ۵۰ میلیارد دالر فراتر خواهد رفت

یــک گــزارش جدیــد نشــان می دهــد کــه Metaverse تــا ســال ۲۰۲۶ ســهم بــازاری بیــش از ۵۰ میلیــارد دالر 
خواهــد داشــت.

یــک گــزارش جدیــد توســط شــرکت تحقیقاتــی و مشــاوره فنــاوری Technavio نشــان می دهــد کــه متــاورس 
طــی چهــار ســال آینــده رونــدی بســیار صعــودی خواهــد داشــت.

ایــن گــزارش بــا عنــوان »بــازار Metaverse در امــور مالــی بــر اســاس مؤلفــه و جغرافیــا – پیش بینــی و تحلیــل 
ــق  ــر مناط ــر آن ب ــق تأثی ــخت افزار، و از طری ــزار و س ــرد: نرم اف ــل ک ــدگاه تحلی ــاورس را از دو دی ۲۰۲۲-۲۰۲۶«، مت

مختلــف جغرافیایــی.

طبــق ایــن مطالعــه، Metaverse  تــا ســال ۲۰۲۶ بــه ارزش ســهم بــازار ۵۰.۳۷ میلیــارد دالر خواهــد رســید. رشــد 
Metaverse در پنــج بــازه زمانــی بیــن ۲۰۲۱-۲۰۲۶ تجزیــه و تحلیــل شــد. عــاوه بــر ایــن، شــتاب رشــد بــازار 
دارای پیش بینــی شــتاب CAGR نزدیــک بــه ۲۱٪ اســت. تنهــا در ســال جــاری رشــد ۲۰.۱۱ درصــد پیــش بینــی 

شــده اســت.
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از نظــر رشــد منطقــه ای، ۳۲ درصــد از منطقــه آمریــکای شــمالی بــا کانــادا و ایــاالت متحــده بــه عنــوان رهبــران 
اصلــی ایــن فنــاوری نویــن خواهــد بــود. دیگــر کشــورهای مصــرف کننــده کلیــدی شــامل چیــن و آلمــان بودنــد.

در ایــن ســال، آلمــان و ایــاالت متحــده بــه دلیــل قوانیــن منعطــف تــر و نــرخ پذیــرش ســازمانی، رتبــه اول را در 
رتبــه بنــدی جهانــی ارزهــای دیجیتــال بــه اشــتراک گذاشــتند.

بــا ایــن حــال، عاقــه بــه متــاورس بــدون شــک در سراســر جهــان طبــق اخبــار بــاک چیــن قابــل مشــاهده 
اســت. در اوایــل مــاه آگوســت ۲۰۲۲، امــارات متحــده عربــی اســتراتژی متــاورس دبــی خــود را بــرای تبدیــل 
ــرار  ــار بــاک چیــن ق ــر یــک اخب ــدازی کــرد. و در تیت ــر Metaverse راه ان ــه یکــی از ۱۰ اقتصــاد برت شــدن ب

گرفــت.

محبوب ترین کیف پول های متاورس تا سال ۲۰۲۶ کدام خواهد بود؟

عــاوه بــر مــوارد گفتــه شــده، ایــن گــزارش کاربردهــای پیشــرو متــاورس را نیــز بیــش از پیــش برجســته کــرد. 
بــر اســاس ایــن نظرســنجی، هفــت کیــف پــول متــاورس از نظــر تعــداد کاربــر و امکانتــات برتــر عبارتنــد از 

.Trust Wallet و Meta Mask، Enjin Wallet، Coinbase، Math Wallet، Alpha Wallet، Coinomi

ــای  ــا در فض ــرای تماش ــی ب ــوان صنایع ــه عن ــک را ب ــارت الکترونی ــد و تج ــاه، م ــن م ــابهی در ای ــزارش مش گ
Metaverse برجســته کــرد. در طــی همــان پنــج ســال، طبــق اخبــار بــاک چیــن انتظــار مــی رود متــاورس در 

بــازار مــد از افزایشــی بــه ۶.۶ میلیــارد دالر بــا نــرخ شــتاب رشــد CAGR 36% برخــوردار شــود.
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تاثیر بالک چین در بازار های مالی
دنیایــی را بــا یــک دفتــر کل اتوماتیــک کــه همیشــه بــه روز اســت تصــور کنیــد. در ایــن دنیــا، هرکــس یــک نســخه از دفتــر کل، بــا تســویه 

ــاب های  ــت حس ــد وضعی ــس می توان ــت. هرک ــد داش ــود، خواه ــی ش ــده م ــا دی ــرف ه ــه ط ــط هم ــه توس ــان ک ــای همزم ــاب ه حس

ــرد یــک  ــع حقیقــت، هــر ف ــرای یــک منب ــد. ب ــوری مشــاهده کن ــره تامیــن و ســایر معامــات را به طــور ف ــی، حرکت هــای زنجی دریافتن

تاریخچــه زمانــی و شــفاف از رویدادهــا خواهــد داشــت. ایــن همــان تاثیــر بــاک چیــن در بازار هــای مالــی اســت کــه در ایــن مقالــه خــط 

دیــد دربــاره آن صحبــت خواهیــم کــرد.

خوشــبختانه ایــن دنیــا اکنــون در دســترس  مــا اســت و نــام آن بــاک چیــن اســت. به عنــوان یــک فنــاوری انقابــی بــرای ثبــت ســوابق، 

ــر تغییــر  ــوارد دیگ ــه و م ــت وثیق ــا، تجــارت، مدیری ــا، پرداخت ه ــت دارایی ه ــی را در حســابداری، ثب ــور مال ــده ام ــا آین ــاده اســت ت آم

دهــد.

چگونه باید برای این موج جدید تاثیر بالک چین در بازار های مالی آماده شوید؟

پیامدهــای آن بــرای ســازمان مالــی شــما چیســت؟ در داخــل، مــا اصــول بــاک چیــن را از طریــق یــک لنــز مالــی، از جملــه چارچوبــی بــرای 

طــرح تاثیــر بــر فرآیندهــای اصلــی و فرضیــه هــای خــود بــرای دنیــای بــاک چیــن، بررســی مــی کنیم.

افزایــش کارایــی از ســوابق شــفاف و یــک منبــع واحــد حقیقــت. بــا ایجــاد یــک نســخه از یــک دفتــر کل کــه بیــن رایانه هــا همگام ســازی 

شــده اســت، بــاک چیــن می توانــد بــه حــذف دفتــر کل خــارج از همگام ســازی و در نتیجــه نیــاز بــه آشــتی کمــک کنــد. ایــن شــفافیت 

باعــث دسترســی بــه مزایــای دیگــری نیــز می شــود. بــرای مثــال، در امــور مالــی تجــارت، همــه طرف هــا می تواننــد ببیننــد کــه کاال چــه 

ــی زمــان  ــر بــاک چیــن در بازار هــای مال ــد. شــکی نیســت کــه تاثی ــه را بررســی کنن ــی ارســال شــده اســت و همــه مراحــل معامل زمان

تســویه را بــه میــزان قابــل توجهــی کاهــش می دهــد.

14



این اصول فناوری بالک چین، از جمله مزایای کمی و کیفی، نویدبخش برای سازمان های مالی است. از جمله:

بهبود یکپارچگی داده ها برای کاهش تلفات مهمترین تاثیر بالکچین

 بــا ســوابق غیرقابــل تغییــری کــه بــرای همــه افــراد درگیــر قابــل مشــاهده اســت، بــاک چیــن دقــت و امنیــت داده هــا را 

تــا حــد زیــادی بهبــود بخشــیده، بــه کاهــش امــکان کاهبــرداری کمــک می کنــد و از طریــق یــک مســیر حسابرســی عمــل 

ــد. ــر می کن ــکان پذی ــق را ام تطبی

بــه عنــوان مثــال، زمانــی کــه اطاعــات زنجیــره تامیــن بــر روی یــک شــبکه بــاک چینــی قــرار می گیــرد، شــرکت ها قــادر 

خواهنــد بــود بــه طــور بالقــوه تقلــب و خطــا را کاهــش دهنــد، مدیریــت موجــودی را بهبــود بخشــند، مســائل را ســریع تر 

شناســایی کننــد، تاخیرهــای ناشــی از کاغذبــازی را کاهــش و اعتمــاد را در بیــن همــه طرف هــا افزایــش دهنــد. بــاک چیــن 

همچنیــن پتانســیل ایجــاد یــک منبــع اطاعاتــی واحــد در مــورد هویــت مشــتری، کاهــش هزینــه هــا و خطــرات مربــوط 

بــه مقــررات »KYC« را ارائــه مــی دهــد.

بهبود تجربه مشتری از طریق پردازش سریعتر به کمک تاثیر بالکچین

بــه کمــک بــاک چیــن در حــوزه مالــی و بــا اســتفاده از بــاک چیــن بــرای بــه اشــتراک گذاشــتن اطاعــات بــا مشــتریان و 

ــتم های  ــریع تر از سیس ــد و س ــتفاده کنن ــتری اس ــروش بیش ــای ف ــود از فرصت ه ــد ب ــادر خواهن ــرکت ها ق ــندگان، ش فروش

ســنتی، بــرای برقــراری روابــط جدیــد بــه مشــتریان خدمــات ارائــه دهنــد. بــاک چیــن همچنیــن می توانــد مخــازن دقیــق 

و یکپارچــه اطاعــات مشــتری را فعــال کنــد کــه بــرای همــه طرف هــای شــبکه قابــل دسترســی باشــد.
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آیا کاربرد بالکچین در زنجیره تامین نفت و گاز این صنعت را دگرگون خواهد کرد؟

در ســطح جهانــی، بــاک چیــن اخیــرًا بــه دلیــل افزایــش تقاضــا بــرای ارزهــای دیجیتــال و رشــد دیجیتالــی شــدن، جهــش 
بی نظیــری را ثبــت کــرده و آن را بــه یــک بــازار ۷.۴ میلیــارد دالری در ســال ۲۰۲۲ تبدیــل کــرده اســت. جــای تعجــب نیســت 
کــه بــاک چیــن بــه دلیــل کاربردهــا و حوزه هــای متعــددی کــه دارد، بــه کار گیــری کاربــرد باکچیــن در زنجیــره تامیــن 
نفــت و گاز )O&G( بــه زودی انقابــی در ایــن صنعــت بــه وجــود آورد. در حــال حاضــر ایــن فنــاوری بــه طــور فزاینــده ای 

در بخــش نفــت و گاز نیــز نــزد متخصصــان ایــن حــوزه پذیرفتــه شــده اســت.

بــا بــه کارگیــری فنــاوری حســگر ها در صنعــت، بــاک چیــن بــه ذخیــره تراکنــش هــا و داده هــای حســابداری بــه طــور 
مســتقیم بــر روی ایــن دســتگاه هــا کمــک مــی کنــد. بــا اتصــال مســتقیم دارایــی هــا بــه قراردادهــای خدمــات، بــاک 
چیــن بــه طــور چشــمگیری زمــان فرآینــد را کاهــش داده و نهایتــا بــا ارائــه یــک همــکاری ایمــن، قــرارداد را بســیار مطمئنتــر 
می نمایــد. در حالــی کــه پذیــرش هنــوز در مراحــل ابتدایــی خــود اســت، کاربــرد باکچیــن در زنجیــره تامیــن نفــت و گاز 

زمانــی  کــه شــرکت هــا بــه پتانســیل واقعــی آن پــی ببرنــد بــه اوج محبوبیــت خــود مــی رســد.

ــه ثبــت معامــات در زمــان واقعــی و شــفافیت میــان شــرکت کنندگان اســت کــه در  ایــن رشــته مزایــای بســیاری از جمل
ــه کاهــش ریســک می شــود. نهایــت منجــر ب

ــل  ــه حداق ــا دســتکاری ب ــب ی ــه هــای مضاعــف، تقل ــال هزین ــه احتم ــد هــر گون یکپارچــه ســازی داده هــا کمــک می کن
برســد.

ــا حــد امــکان  ــن ت ــاک چی ــه از ب ــم ک ــت می کنی ــد شــرکت نفــت و گاز صحب ــد در مــورد چن ــه خــط دی در ادامــه در مجل
اســتفاده مــی کننــد.

BHP Billiton  و Petroteq بــاک چیــن را بــرای افزایــش کارایــی عملیاتــی بــا ردیابــی، نظــارت و کنتــرل منابــع متنــوع 
خــود پیــاده ســازی کــرده انــد. بــه طــور کلــی، کاربــرد باکچیــن در زنجیــره تامیــن نفــت و گاز در حــال افزایــش اســت و 

مطمئنــا در آینــده راه هــای جدیدتــری را بــرای افزایــش کیفیــت و کارایــی بــاز مــی کنــد.
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آیا کاربرد بالکچین در زنجیره تامین نفت و گاز این صنعت را دگرگون خواهد کرد؟

بــه کمــک بــاک چیــن می تــوان قــرارداد را در پایــگاه داده 
ــرارداد  ــود. ق ــهیل نم ــی تس ــال دارای ــرای انتق ــش ب تراکن
فقــط پــس از تاییــد و اســتقرار توســط همــه طرفیــن اجــرا 
مــی شــود. همــه تراکنش هــای 
در  اجمــاع  بــه  نیــاز  کل  دفتــر 
جایــی  دارنــد،  شــبکه  سراســر 
ــرض  ــات در مع ــاء اطاع ــه منش ک
همــه  بــرای  و  نیســت  ابهــام 
شــرکت کنندگان قابــل دسترســی 
اســت و تراکنش هــا را غیرقابــل 

می کنــد. تغییــر 

 بــاک چیــن یــک راه آســان بــرای 
انتقــال اطاعــات ارائــه مــی دهــد 
و بــه طــور خــودکار هــر تراکنــش را 
ردیابــی مــی کنــد. برخــی از وظایف 
حســابداری، مالــی و انطبــاق را قادر 
تــا خــودکار شــوند و  می ســازد 
ــی را  ــای معامات ــی خطاه ــی و فراوان ــای عملیات هزینه ه
ــن  ــت باکچی ــه گرف ــوان نتیج ــس می ت ــد. پ ــش ده کاه
ــه  ــل ب ــال تبدی ــت و گاز درح ــن در نف ــره تامی ــرای زنجی ب

ــد. ــوزه می باش ــن ح ــا در ای ــن ترند ه ــی از مهمتری یک

دیجیتالــی کــردن معامــالت نفــت خــام: مهمتریــن کاربــرد 
ــره تامیــن نفــت و گاز بالکچیــن در زنجی

ــامل  ــه ش ــده دارد ک ــت پیچی ــت و گاز ماهی ــت نف صنع
متعــدد  شــرکای  و  ســهامداران 
در سراســر زنجیــره ارزش اســت. 
هــر یــک از تامیــن کننــدگان ایــن 
حــوزه، دفتــر کل خــود را مطابــق با 
ــه هــای خــود  سیاســت هــا و روی
ــر  ــن ام ــد. ای ــی کنن ــداری م نگه
ــر معامــات  باعــث مــی شــود اکث
تجــاری بــه دلیــل تکــرار یــک 
ــک  ــر ی ــط ه ــد توس ــرارداد واح ق
زنجیــره  در  کننــدگان  شــرکت  از 

ــند. ــد باش ــن ناکارآم تامی

 ایــن فراینــد عــاوه بــر زمان بــری 
پــر هزینــه نیــز اســت زیــرا تــاش 
ــار  ــه اعتب ــاز ب ــف و نی هــای مضاع

ســنجی تراکنــش هــا از طــرف شــخص ثالــث، هزینــه هــای 
اداری انجــام تجــارت را افزایــش مــی دهــد و آن را در برابــر 
ــوابق  ــرا س ــد زی ــی کن ــر م ــیب پذی ــایبری آس ــات س حم

ــدگان حفــظ مــی شــود. تمامــا توســط خــود تامیــن کنن
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فرصت هــای بالک چین فرصت هــای بالک چین 
برای زنجیره تامینبرای زنجیره تامین

ــای  ــرفت فرایند ه ــرای پیش ــده ای ب ــیار امیدوارکنن ــای بس ــد فرصت ه ــای جدی ــواره فناوری ه هم
ــن  ــره تامی ــرای زنجی ــن ب ــاک چی ــای ب ــتفاده از فرصت ه ــد. اس ــه می کنن ــن ارائ ــره تأمی زنجی
پتانســیل بهبــود شــفافیت و ردیابــی زنجیــره تامیــن و همچنیــن کاهــش هزینــه هــای اداری را 

ــد می دهــد. ــن صنعــت نوی ــه فعــاالت ای ب

بــالک چیــن قــادر اســت افزایــش شــفافیت زنجیــره تامیــن و همچنیــن کاهــش هزینــه و ریســک 
را در سراســر زنجیــره تامیــن فراهــم کنــد. بــه طــور خــاص، نــوآوری هــای زنجیــره تامیــن بــالک 

چیــن مــی توانــد مزایــای کلیــدی زیــر را بــه همــراه داشــته باشــد:

مهمترین فرصت های بالک چین برای زنجیره تامین
افزایش قابلیت ردیابی زنجیره تامین مواد برای اطمینان از رعایت استانداردهای شرکت

زیان کمتر ناشی از معامات بازار تقلبی/خاکستری
بهبود دید و انطباق با تولید قراردادی برون سپاری

کاهش هزینه های اداری و اداری
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سایر فرصت های بالک چین برای زنجیره تامین
تقویت شهرت شرکت از طریق ارائه شفافیت مواد مورد استفاده در تولید محصوالت

بهبود اعتبار و اعتماد عمومی به داده های به اشتراک گذاشته شده
کاهش ریسک روابط عمومی بالقوه ناشی از اشتباه زنجیره تامین

مشارکت ذینفعان

بــا کمــک بــاک چیــن و فرصت هــای باک چیــن بــرای زنجیــره تامیــن، می تــوان ردیابی سرتاســری 
ــد  ــازمان ها می توانن ــرد: س ــال ک ــورت فع ــن ص ــه ای ــن ب ــره تامی ــری را در زنجی ــفاف تر و دقیق ت ش
ــه تراکنش هــا ایجــاد  ــز از هم ــر کل غیرمتمرک ــک دفت ــد و ی ــی کنن دارایی هــای فیزیکــی را دیجیتال
ــی  ــر نهای ــط کارب ــتفاده توس ــا اس ــل ی ــا تحوی ــد ت ــا را از تولی ــی دارایی ه ــکان ردیاب ــه ام ــد، ک کنن
ممکــن می ســازد. ایــن افزایــش شــفافیت زنجیــره تامیــن، دیــد بیشــتری را هــم بــرای مشــاغل و 

هــم بــرای مصــرف کننــدگان فراهــم مــی کنــد.

عــاوه بــر ایــن، بــا کمــک بــاک چیــن مــی توانــد شــفافیت زنجیــره تامیــن را افزایــش دهــد تــا 
بــه جلوگیــری از کاهبــرداری بــرای کاالهــای بــا ارزش بــاال ماننــد المــاس و داروهــای خــاص کمــک 
کنــد. ایــن فنــاوری مــی توانــد بــه شــرکت هــا کمــک کنــد تــا بفهمنــد چگونــه مــواد تشــکیل دهنده 
و کاالهــای نهایــی از طریــق هــر پیمانــکار فرعــی منتقــل مــی شــود و ضررهــای ناشــی از کاهبرداری 
و بــازار خاکســتری را کاهــش مــی دهــد. همچنیــن بــا کاهــش یــا حــذف تأثیــر محصــوالت تقلبــی، 

اعتمــاد کاربــران بــازار نهایــی را بــه طــور قابــل توجهــی افزایــش مــی دهــد.

دسترسی به اطالعات یکسان یکی از فرصت های بالکچین در مبحث زنجیرهای تامین است
بــا کمــک فرصت هــای بــاک چیــن در زنجیــره تامیــن ، کســب وکارها می تواننــد کنتــرل بیشــتری 
ــود در  ــای موج ــه طرف ه ــه هم ــن ب ــاک چی ــند. ب ــته باش ــراردادی داش ــپاری ق ــد برون س ــر تولی ب
ــوه  ــور بالق ــه ط ــد و ب ــم می کن ــان را فراه ــات یکس ــه اطاع ــی ب ــه دسترس ــن مربوط ــره تامی زنجی
ــوان  ــری را می ت ــان کمت ــه زم ــد. در نتیج ــش می ده ــال داده را کاه ــا انتق ــی ی ــای ارتباط خطاه
صــرف اعتبارســنجی داده هــا کــرد و می تــوان زمــان بیشــتری بــرای ارائــه کاالهــا و خدمــات، بهبــود 

ــاص داد. ــا اختص ــش هزینه ه ــت و کاه کیفی

پــس می تــوان پــس از مطالعــه ایــن مقالــه مجلــه خــط دیــد، بــه راحتــی نتیجــه گرفــت کــه بــاک 
ــزی  ــردن ممی ــال ک ــا فع ــا را ب ــد و هزینه ه ــازی کن ــای اداری را ساده س ــد فرآینده ــن می توان چی
موثــر داده هــای زنجیــره تامیــن کاهــش دهــد. فرآیندهــای مربــوط بــه بررســی هــای دســتی بــرای 
ــوان از طریــق  ــرد را مــی ت ــه هــا زمــان می ب ــار کــه در حــال حاضــر هفت ــا اعتب ــاق ی اهــداف انطب

یــک دفتــر کل توزیــع شــده از تمــام اطاعــات مرتبــط، تــا حــد معنــاداری تســریع کــرد.
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اســتفاده بالک چین در حوزه 
قضایــی و امنیــت عمومی

3
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بالک چین وسیله ای برای مستندسازی الکترونیکی، رمزگذاری و به اشتراک گذاری داده های تراکنش است. بالک چین اغلب برای 
ایجاد ارزهای دیجیتال مانند بیت کوین، اتریوم، آدا و غیره استفاده می شود. با این حال، باید این را در نظر داشت که ارزهای دیجیتال 
ساده ترین راه برای استفاده از فناوری بالک چین هستند. هر کسی می تواند یک ارز دیجیتال مبتنی بر بالک چین را در حدود شش 
دقیقه ایجاد کند. باز هم، ارزهای دیجیتال آخرین کاربردهای فناوری بالک چین نیستند و در حال حاضر فقط رایج ترین کاربرد این 
فناوری هستند. شما می توانید از بسیاری جهات، ارزهای دیجیتال را به عنوان پیش پا افتاده ترین فناوری بالک چین در نظر بگیرید. 
کســب وکارهای مســتقر، دولت ها و ارتش در حال رشــد اســتارت آپ ها از فناوری بالک چین فراتر از بیت کوین و برنامه های ارزهای 

دیجیتال استفاده می کنند. در این مقاله خط دید موارد استفاده بالک چین در حوزه قضایی  را بررسی خواهیم نمود.

مجوز حمل مخفی سالح گرم:01

بــه کمــک مــوارد اســتفاده باک چین در حوزه قضایی  و با یک شناســه واقعی مبتنی بــر باک چین، می توان یک 
رجیستری ملی )پیام متنی گروهی( از افرادی که مجوز حمل و مالکیت قانونی ساح گرم را دارند، به وجود آورد.

هویت های واقعی به کمک موارد استفاده بالک چین در حوزه قضایی

این فناوری برای جامعه عدالت و امنیت عمومی چه کاربرد هایی دارد؟ با در نظر گرفتن نمونه پیام متنی گروهی و اینکه بالک چین 
فقط برای ارزهای دیجیتال نیست، تصور کنید که موارد زیر چگونه تحت تاثیر قرار خواهند گرفت:

ریشه همه ابتکارات بالک چین سازمانی بحث هویت است. ثبت و مستندسازی دقیق هویت یک شخص یا نهاد تجاری، عملکرد 
اصلی برنامه های بالک چین ســازمانی اســت. هویت های مبتنی بر بالک چین، همراه با اقدامات هویتی ســنتی – گواهی تولد، اثر 
انگشت، اسناد دادگاه و موارد دیگر – و ابزارهای هویتی جدید و نوظهور )مانند تشخیص صدا و چهره(، می توانند ابزاری را برای ما 

فراهم کنند تا به طور ایمنی هویت خود را برای شرکت در هر معامله ای که نیاز به هویت دارد تایید نماییم.

برای اجرای قانون و امنیت عمومی، ماهیت رمزگذاری شــده و مقاوم در برابر دســتکاری شناســه های مبتنی بر بالک چین، با درجه 
اطمینان بسیار باالتری تضمین می کنند که فرد به درستی شناسایی شده است.

شواهد، زنجیره نگهداری، اموال و مصادره دارایی  به کمک موارد استفاده بالک چین در حوزه قضایی  :02

باک چین در حوزه قضایی روشــی مقاوم در برابر دســتکاری برای مستندســازی و به اشــتراک گذاری )عمومی یا 
خصوصی( زنجیره نگهداری، اموال، شواهد و دارایی ها را ارائه می دهد. این امر می تواند به کاهش ضرر، سرقت و 

مالکیت اشتباه و افزایش پاسخگویی و شفافیت کمک کند.
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ثبت نام مجرمان جنسی :03

همانطور که گفته شــد، اصلی ترین موارد اســتفاده باکچین در موارد مربوط به حوزه قضایی در بحث هویت اســت. 
از باک چین می توان برای ایجاد یک رجیستری توزیع شده از مجرمان جنسی استفاده کرد که حوزه های قضایی 

جهانی به آن دسترسی دارند تا اسناد و مدارک و ردیابی مجرمان جنسی ثبت شده را بهبود بخشند.

داروسازی )نسخه های مخدر( و موارد استفاده بالک چین در حوزه قضایی :04

 درســت مانند کمپانی موفق والمارت که از باک چین برای ردیابی ســبزیجات برگدار خود تا گیاه اســتفاده می کند،
 می توان از باک چین برای ردیابی مراحل تولید داروها نیز استفاده کرد. توانایی ردیابی و حسابرسی داروها برای 
رسیدگی به اپیدمی سوء مصرف داروهای مخدر نسخه ای فعلی، و همچنین کاهش امکان سنجی اپیدمی های آینده، 

یکی از موارد استفاده باک چین در حوزه قضایی  بسیار کلیدی به نظر می رسد.
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بررسی نقش بالک  چین 
در زنجیره تامین

ارزهای رمزنگاری شده متداول ترین نمونه های ذکر شده از پتانسیل 
باک چین هســتند، اما این خود فناوری باک چین و قابلیت های 
فوق العاده آن اســت که توجه افراد فعال در حوزه زنجیره تامین را 

به خود جلب می کند.

از افزایش امنیت و شــفافیت گرفته تا ردیابی متغیرهای پیچیده 
مرتبــط بــا پایداری و منبع یابی اخاقی، باک چین قرار اســت به 
ســازمان های تدارکاتی در همه صنایع کمک کند تا هزینه های خود 
را کاهــش دهنــد و عملکرد را بهبود بخشــند و در عین حال ارزش 

بیشتری را برای شرکت هایشان ایجاد کنند.

بالک چین در حال انقالب در مدیریت زنجیره تامین است
فناوری اصلی باک چین، دفتر کل غیرمتمرکز اســت که داده های 
تراکنش مشــترک بین چندین طــرف را ثبت و محافظت می کند. 
ارزهای رمزنگاری شده مانند بیت کوین، اتریوم و دوج کوین از باک 
چین اســتفاده می کنند تا از نظر تئوری به طرف های بی شــمار و 
ناشناس اجازه انجام معامات بدون نیاز به هیچ واسطه ای را بدهند.

با این حال، در مدیریت زنجیره تامین، تمرکز بر روی اجازه دادن به 
تعدادی از طرف های شــناخته شــده برای انجام معامات مستقیم 
بــا یکدیگر و در عین حال بهبــود امنیت، تضمین انطباق قرارداد و 

کاهش هزینه ها است.

بــه کمــک نقش باک  چین در زنجیره تامین در زنجیره تامین انواع 
داده های مرتبط با تراکنش تبدیل به “توکن” می شــوند و شناســه 
های منحصر به فرد و به راحتی قابل تایید برای سفارش های خرید، 

واحدهای موجودی، بارنامه ها و غیره ایجاد می کنند.

هــر عضو این زنجیــره دارای امضای دیجیتال منحصر به فرد خود 
اســت کــه برای “امضا” توکن هایی کــه در زنجیره انتقال داده می 
شوند استفاده می شود. هر مرحله از یک تراکنش در نقل و انتقاالت 
بین ذینفعان ثبت می شــود و یک دنباله حسابرســی داخلی را ارائه 
می دهد که به هیچ وجه نمی توان آن را دستکاری کرد زیرا هرکس 
کپــی خــود را از زنجیره دریافت می کند. در نتیجه، اگر یکی از اعضا 
با سو ء نیت قصد در ایجاد تغییردر بلوک های مربوط به خود را داشته 
باشد تا به اهداف سو ء خود دست یابد، باید زنجیره های دیگر اعضا 
را نیز دستکاری کند که این امر با توجه به نقش باک  چین در زنجیره 

تامین غیر قابل انجام است.

مزیت بسیار مهم زنجیره تامین با کمک بالکچین
شــرکت هایی که از فناوری باک چین اســتفاده می کنند عموما یک 

مزیت  بسیار مهم در مقایسه با زنجیره تامین های سنتی دارند:

این مزیت بسیار مهم افزایش بهره وری است. از آنجا که کل پروسه 
زنجیره تامین بر زیرســاخت شبکه مشــترک متکی است، زنجیره 
تامین با استفاده از فناوری باک چین ارتباطات و همکاری را برای 
همه طرف ها بهبود می بخشــد. قابلیت ردیابی و شــفافیت بیشتر 
اضافات، سفارشــات تکراری و دردسرهای حساب های پرداختنی 
مانند تقلب در صورتحســاب و هزینه های اضافی را تا حد بســیار 
زیــادی از بیــن می برد. در نتیجه، مطابق بــا قرارداد، همه طرفین 
تشــویق می شــوند تا به تعهدات توافق شده خود به موقع، کامل و 
دقیق عمل کنند. مشاهده کامل اطاعات مالی و عملکرد، گزینه های 
تامین مالی را برای مشــاغل کوچک بســیار بهبود می بخشــد و با 
کاهش عدم اطمینان و ریســک، زمان پردازش را تا حد قابل قبولی 

با کمک نقش باک  چین در زنجیره تامین کاهش می دهد.
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ــی  ــن، “ساتوش ــت کوی ــق بی ــناس، خال ــخص ناش ــا ش ــروه ی ــک گ ــط ی ــال ۲۰۰۸ توس ــن در س ــاک چی ــاوری ب فن
ــدارد. در  ــه ایــن معنــی اســت کــه هیــچ مرجــع مرکــزی وجــود ن ــو” ایجــاد شــد. دفتــر کل “غیرمتمرکــز” ب ناکاموت
عــوض، اطاعــات بــه اشــتراک گذاشــته شــده و بــه هــزاران کامپیوتــر )“گــره”( در یــک شــبکه همتــا بــه همتــا، کــه 
در سراســر جهــان قــرار دارنــد، توزیــع مــی شــود و مــا نیــز در مــی خواهیــم بررســی کنیــم کــه فرصت هــای بــاک 

چیــن در حــوزه قضایــی چــه خواهــد بــود.

بــرای مثــال، دفتــر کل غیرمتمرکــز می توانــد یــک سیســتم دقیــق از پرداخت هــا و دریافت هــا را بــرای ارز دیجیتــال 
مرتبــط بــا بــاک چیــن حفــظ کنــد. مقامــات مرکــزی، ماننــد بانکــی کــه دفتــر کل تمــام تراکنش هــای کاربران خــود را 
نگهــداری می کنــد، اهــداف بســیار جــذاب و پــر ســودی بــرای مجرمــان ســایبری هســتند. از آنجایــی کــه یــک شــبکه 
ــد:  ــه می کن ــه مقامــات متمرکــز ارائ ــدارد، دو مزیــت متمایــز نســبت ب بــاک چیــن در یــک مــکان خــاص وجــود ن

دسترســی وســیع تر و امنیــت بیشــتر کــه از مهمتریــن فرصت هــای بــاک چیــن در حــوزه قضایــی هســتند.

ــه  ــتند و ب ــی هس ــده دیجیتال ــت ش ــای ثب ــه داده ه ــده اند ک ــکیل ش ــاک « تش ــد »ب ــن و چن ــا از چندی باک چین ه
ــای  ــایر داده ه ــه س ــوک” داده ب ــه “بل ــی ک ــوند. هنگام ــل می ش ــم متص ــه ه ــره« ب ــک »زنجی ــی در ی ــب زمان ترتی
موجــود در زنجیــره بلوکــی زنجیــر مــی شــود، داده هــا را نمــی تــوان بــدون تغییــر تمــام بلــوک هــای بعــدی داده 
تغییــر داد، کــه مســتلزم تبانــی اکثریــت رایانــه هــای شــبکه واقــع در سراســر جهــان اســت.  بــه عبــارت دیگــر، ایــن 
کــه داده هــا را پــس از رمزگــذاری روی یــک بــاک چیــن تغییــر دهیــد تقریبــًا غیرممکــن اســت. در نتیجــه، فنــاوری 
بــاک چیــن را مــی تــوان بــه عنــوان یــک روش شــفاف و مقــاوم در برابــر دســتکاری بــرای ســاختار، ذخیــره و ایمــن 

ســازی داده هــا مــورد اســتفاده قــرار داد.

چگونه دولت ها از فرصت های بالک چین در حوزه قضایی استفاده می کنند؟
پیــاده ســازی فنــاوری بــاک چیــن در زندگــی روزمــره مــا اجتنــاب ناپذیــر اســت. مزایــای بــی نهایتــی بــرای اســتفاده 
از ایــن فنــاوری وجــود دارد کــه سیســتم قضایــی و حقوقــی زمانــی کــه بخــش خصوصــی و دولتــی از فنــاوری بــاک 
چیــن اســتفاده کننــد، متوجــه ایــن مزایــا خواهــد شــد. همانطــور کــه در بخــش اول ایــن مقالــه خــط دیــد بررســی 
نمودیــم، بــه کار گیــری فرصت هــای بــاک چیــن در حــوزه قضایــی در سیســتم عدالــت کیفــری مــا ســود زیــادی بــه 

همــراه خواهــد داشــت.

ــل تغییــر آن در  ــل شناســایی تریــن فرصت هــای بــاک چیــن در حــوزه قضایــی ، قابلیــت ثبــت ســوابق غیرقاب قاب
زمــان واقعــی اســت. سیســتم هــای قضایــی در کشــور های مختلــف قبــاً فنــاوری بــاک چیــن را بــه عنــوان ابــزاری 
بــرای نظــارت بــر آزادی مشــروط اجــرا کــرده انــد. در فوشــان، چیــن، مقامــات مجــری قانــون یــک برنامــه اصــاح 
جامعــه را بــرای ردیابــی موقعیــت مجرمــان محکــوم در زمــان واقعــی ایجــاد کردنــد. آزادی مشــروط موظــف اســت 
همیشــه از دســتبندهای الکترونیکــی مجهــز بــه برنامــه رمزگــذاری ردیابــی اســتفاده کننــد. از آنجایــی کــه سیســتم از 
فنــاوری بــاک چیــن بــرای ردیابــی نتایــج اســتفاده مــی کنــد، داده هــای جمــع آوری شــده کامــاً در برابــر دســتکاری 

و هــک مقــاوم هســتند.

از ســوی دیگــر، سیســتم های قضایــی ایــاالت متحــده از بررســی های دســتی و کارکنــان پرونده هــای ســنگین بــرای 
ــاوری بــاک چیــن و اســتفاده از فرصت هــای  ــد. پیاده ســازی فن پیگیــری مجرمــان مشــروط خــود اســتفاده می کنن
بــاک چیــن در حــوزه قضایــی کل فرآینــد آزادی مشــروط را ســاده تر می کنــد و در عیــن حــال آن را بــه یــک سیســتم 

قابــل اعتمادتــر در ایــن فرآینــد تبدیــل می کنــد.
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یکی از مهمترین كاربرد های بالک چین كه در دنیای امروز بســیار 
مورد توجه قرار گرقته اســت، بالک چین در احراز هویت دو مرحله ای 
است. برای درک بهتر این موضوع ابتدا الزم است به یک سوال پایه ای 

پاسخ دهیم. احراز هویت دو مرحله ای چیست؟
احراز هویت دو مرحله ای با افزودن یک الیه امنیتی بیشــتر به الیه 
امنیتی موجود، یک الیه امنیتی اضافی ایجاد می كند. احراز هویت دو 
مرحله ای  شامل وارد كردن تركیب نام كاربری و رمز عبور توسط كاربر 
می شود و به جای دسترسی سریع به حساب كاربری، یکی از اطالعات 

زیر از كاربر خواسته می شود:
l چیزی كه دارید: این دســته از اطالعات شــامل احراز هویت بر 
اســاس جزئیات كارت )كارت اعتباری/ بدهی(، رمز سخت افزاری، رمز 

نرم افزاری یا گوشی های هوشمند است.
l چیــزی كــه می دانید: این شــامل پاســخ دادن كاربر به برخی 
اطالعات اضافی مانند پاسخ به یک سوال مخفی یا PIN )شماره شناسایی 

شخصی( می شود.
l چیزی كه شــما هســتید: این شــامل احراز هویت با اســتفاده از 
بیومتریک مانند رفتار ضربه زدن به كلید، اثر انگشــت، شــبکیه چشم، 

اثر دست و غیره است.

چرا بالک چین در احراز هویت دو مرحله ای مهم 
است؟

استفاده از احراز هویت 2مرحله ای مزایای متعددی دارد:
l افزایــش امنیــت: اعتبــار دو مرحله ای یک الیه امنیتی اضافی به 
عملکــرد امنیتــی موجود اضافه می كند. حتی اگر هکر به نام كاربری و 
رمز عبور دسترســی پیدا كند، دسترســی هکر به بخش دوم اطالعات 
مانند OTP یا هر بیومتریک دیگری برای دسترسی به حساب كاربری 

آســان نخواهد بود. بنابراین خطر حمله به حســاب 
كاربری به طور چشمگیری كاهش می یابد.

l افزایش بهره وری: احراز هویت دو مرحله ای 
كارمندان را قادر می سازد از هر دستگاهی بدون به 
اشتراک گذاشتن هرگونه اطالعات محرمانه به اسناد 
شركت و سیستم های شخص ثالث دسترسی داشته 

باشند.
l جلوگیری از كالهبرداری: بیشــتر قربانیان 
كالهبرداری از بازدید از وب سایت هایی كه در آن ها 
تقلب را تجربه كرده اند، اجتناب می كنند. حتی اگر 
آن فروشــنده از كالهبرداری بی اطالع باشد یا هیچ 
مســئولیت و دخالتی در آن كالهبرداری را نداشته 

بالک چین در احراز 
هویت دو مرحله ای
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بالک چین در احراز هویت دو مرحله ای چه کمکی 
به امنیت اطالعات می کند؟

نــکات زیــر به ما می گویــد كه چگونه بالک چین در احراز هویت دو 
مرحله ای می تواند حریم خصوصی و امنیت سیستم های احراز هویت 

را افزایش دهد.
l امنیــت و یکپارچگــی داده هــا: بــالک چین بــه دلیل معماری 
غیرمتمركــز، امنیــت و یکپارچگــی داده عالی را فراهم می كند. بالک 
چین از فناوری هش برای ذخیره ایمن اطالعات در دفتر خود استفاده 
می كند. بدون وجود نقاط مســتعد حمله برای هک و ورود به سیســتم 
ها، بدان معنی اســت كه نقض پایگاه داده دیگر یک تهدید بزرگ برای 

سیستم های هویت نیست.
l  كنتــرل بــر هویــت هــای دیجیتال: از آنجایی كه هویت ها در 
دفتر كل بالک چین غیرمتمركز هستند، بالک چین به كاربران نهایی 

خود كنترل بیشتری بر هویت دیجیتالی خود می دهد.
l ســوابق تغییرناپذیر: بالک چین در احراز هویت دو مرحله ای 
ســوابق تغییرناپذیری را برای اهداف مدیریت هویت و پزشــکی قانونی 
فراهــم مــی كند. به دلیل ماهیت غیرمتمركز فناوری بالک چین، داده 
ها نمی توانند دستکاری شوند، بنابراین هرگونه تغییر در تمام گره های 
شبکه های بالک چین منعکس می شود، بنابراین بالک چین ایمن تر 
می شــود زیرا هیچ كس در شــبکه های بالک چین كالهبرداری نمی 

كند.

اســت. اســتفاده از احراز هویت دو مرحله ای در 
صفحات ورود و تسویه حساب وب سایت به كاهش 
چنیــن كالهبرداری هایی كمک می كند و باعث می 

شود مشتریان احساس امنیت و اعتماد كنند.
l افزایش اعتماد: احراز هویت دو مرحله ای به 
كارمنــدان كمــک می كند تا از هر كجا به داده های 
شــركت دسترسی داشته باشند. این امر به كاربران 
كمک می كند تا كاالها را از وب سایت های تجارت 
الکترونیک به روشــی امن خریداری كنند. بنابراین 
در بین كاربران اعتماد ایجاد می كند كه حساب آنها 
محافظت شــده و ضد هک باشد. ایجاد اعتماد برای 
ایجاد یک شبکه مشتری بلند مدت بسیار مهم است.
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احــراز هویــت کاال هــای لوکــس
ردیابی آنها در بازار کاال های دست دوم

بــاک چین
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حتما تا به حال بحث باک 
چیــن در احــراز هویت 
کاال های لوکس به گوشتان 
خورده است. در این مقاله 
خــط دیــد خواهیم دید 
احــراز هویت باک چین 
اصــوال چیســت و چــه 
بــرای آن  کاربرد هایــی 
پیشــنهاد گردیده است. 
احــراز هویت باک چینی 
فرآیندی اســت که کاربر را 
بــا فناوری دفتر کل توزیع 
شــده و تأییــد هویــت 
دیجیتال تأیید می کند تا 
از رمزهــای عبــور و داده 
هایی که هویت دیجیتالی 
کاربر را تشــکیل می دهند 

محافظت کند.

در ســال ۲۰۲۰، گمــرک 
فرانســه حــدود ۸۰۰۰۰۰ 
لباس، کفش و لوازم جانبی 
تقلبی را کشف و ضبط کرد. 
بحث کاال های تقلبی یک 
برای  اساســی  چالــش 
تصویر برندهای لوکس و 
اقتصاد کشورهایی است 

که قربانی آن می شوند.

برای احراز هویت کاالهای 
لوکس، برخی از شرکت های 
ایــن صنعــت، از جمله 
LVMH، Richemont و 
Prada، برای ایجاد باک 
چین Aura در ســال ۲۰۱۹ 
با یکدیگر متحد شــدند. 

هدف این سیســتم احراز 
هویــت کاالهای لوکس و 
اطمینان از قابلیت ردیابی 
آن ها در سراسر استفاده، 
از فروش تا دســت دوم، و 
به مشتریان این امکان را 
می دهد که با امنیت کامل 
خرید کاالهــای لوکس را 

انجام دهند.

بــالک چیــن در احراز 
هویــت کاال های لوکس 

برای تجهیزات و لوازم

بــاک چیــن همچنین 
صحــت و غیرقابل ابطال 
بودن موجودی وســایل و 
تجهیزات را با اســتفاده از 
عکس های گرفته شده با 
تضمین  هوشمند  گوشی 
می کند. صدور گواهینامه 
باک چین برای موجودی 
تجهیزات اجاره ای ماشین 
یا آپارتمــان می تواند به 
یــک اســتاندارد امنیتی 

جدید تبدیل شود.

استارت آپ WeProov از 
فناوری بــاک چین برای 
احــراز هویت وســایل و 
تجهیزات بــا گرفتن یک 
عکس ســاده با گوشــی 
هوشمند یا تبلت استفاده 
می کند. این امکان را برای 
یک موجودی ایمن و ضد 
جعل وســایل با قابلیت 

هــای  داده  ردیابــی 
محافظت شده فراهم می 

کند.
   استفاده از این تکنولوژی 
در کاال های لوکس، منشاء 
غــذا و اطمینان از قابلیت 

ردیابی آن

باک چیــن همچنین با 
بهبود قابلیت ردیابی مواد 
غذایی از مزرعه تا بشقاب، 
صنعت غذا را متحول می 
کند. منشــا مواد غذایی را 
برای مصرف کنندگانی که 
اکنــون بیشــتر نگــران 
کیفیت، منشــاء و شرایط 
تولید چیزی هســتند که 
می خورند، تأیید می کند.

بــه عنوان مثال، شــرکت 
Connecting Foods از 
فناوری بــاک چین برای 
اعتمــاد  بازگردانــدن 
مصرف کننــده اســتفاده 
می کند و با چندین شرکت 
غذایی همکاری می کند تا 
از قابلیــت ردیابــی مواد 
اطمینان  آنهــا  غذایــی 

حاصل کند.
و   NFT از  اســتفاده 
بالکچین در احراز هویت 
کاال های گــران ولوکس: 

خریدهای کلکسیونرها

NFT هــا )توکن های غیر 
قابل تعویض( فایل های 

رایانه ای ذخیره شــده در 
زنجیره بلوکی هستند که 
به کاربــران امکان خرید 
دیجیتالــی منحصــر به 
فردی می دهند. به عنوان 
مثال در مــورد آثار هنری 
دیجیتال که خریدار باید از 
یونیک، غیرقابل تعویض 
بــودن و غیرقابــل تغییر 
بودن آنها اطمینان حاصل 

کند.

بــازی هــای ویدیویــی 
همچنین از فناوری باک 
چیــن بــرای اطمینان از 
دسترسی بازیکنان به آیتم 
هــای دیجیتالی کمیاب و 
جوایز اســتفاده می کنند. 
این همان چیزی است که 
اســتارت آپ فرانســوی 
Sorare برای دنیای بازی 
های فوتبال خود استفاده 
می کنــد: بازیکنان کارت 
های معتبر تأیید شده را از 
طریق باک چین در احراز 
هویت کاال هــای لوکس 

خریداری می کنند.
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بــاک چین مجموعــه ای از فناوری ها 
اســت که یک دفتر کل رمزگذاری شده و 
توزیــع شــده ایجاد می کنــد. احتمااًل 
شناخته شــده ترین کاربرد باک چین، 
ارز های دیجیتال که معروفترین آن بیت 
کوین اســت. برای درک بهتر این مساله، 
حســاب بانکی خــود را در نظر بگیرید: 
چگونه از موجودی خود مطلع هستید؟ 
در ادامــه به کاربرد هــای باک چین در 
حوزه قضایی خواهیم پرداخت و خواهیم 
دید چه تحوالتی در سیســتم حقوقی با 

باک چین امکان پذیر خواهد بود.

شــما به یک مقام مرکــزی )بانک خود( 
اعتماد دارید )این کلمه یکی از ترجمه های 
کلمه التین »Credit« است(  تا دفتر کل 
تمام تراکنش های شــما را حفظ کند و 
وضعیــت حســاب بــه روز ارائه دهد. 
همانطور که بسیاری از نقض های امنیتی 
اخیر نشــان می دهند، مخازن داده های 
مرکزی اهدافی بزرگ و بســیار سودآور 

برای مجرمان سایبری هستند.

در خصوص این فناوری،  مغز و هســته 
باک چین یک الگوریتم اجماع است که 

شــبکه همتا به همتا را در فواصل منظم 
همــگام می کند. رگ حیاتی باک چین 
یک گزارش رمزگذاری شده و پیوند داده 

شده است.

این سه فناوری با هم، یک دفتر کل زمانی 
و غیرقابل تغییر ایجاد می کنند که در بین 
تقریبا همه شــرکت کنندگان توزیع شده 
اســت. از آنجایی که باک چین در یک 
مــکان وجود نــدارد، دو مزیت متمایز 
نسبت به سرور مرکزی ارائه می دهد: هم 
دسترسی گسترده تر و هم امنیت بیشتر.

مزایــای بالقوه فناوری های بالک چین 
برای دادگاه ها و کاربرد های بالک چین 

در حوزه قضایی

در آینده نزدیک، دادگاه ها از باک چین 
برای کمک به رســیدگی به حداقل ســه 
چالش مهم در نگهداری ســوابق دادگاه 
اســتفاده کنند: مدیریت احکام دادگاه، 

حکم ها و سوابق جنایی.

احــکام دادگاه بــا کمــک کاربرد های 
بالکچین

با گسترش سوابق الکترونیکی پرونده های 
دادگاه، دادگاه ها به طور فزاینده ای نگران 
تکرار احکام شخص ثالث هستند، بدون 
اینکه مکانیزمی تعریف شده باشد، برای 
اطمینان از اینکه به روز رسانی های پس 
از داوری نیز منعکس می شود. طرف هایی 
که محکومیت های کیفری را با موفقیت 
حــذف کرده اند، احکام غیرقانونی مدنی 
را مجددًا باز کرده اند، یا سایر معافیت های 
پس از قضاوت را تضمین کرده اند، ممکن 
اســت در صورت تداوم سوابق منسوخ 
پرونده های دادگاه، در شــغل، مسکن و 

امور مالی شخصی خود آسیب ببینند.

بــا به کارگیــری فناوری بــاک چین و 
کاربرد های باک چین در حوزه قضایی ، 
به روزرســانی های دادگاه در مورد احکام 
فراتر از سیستم سنتی دادگاه ها منعکس 
می شــود. مهم نیســت که چه تعداد از 
گردآورنده های داده شخص ثالث دارای 
یک دستور مبتنی بر باک چین هستند، 
شــبکه باک چین همیشــه به روز ترین 
اطاعات را برای کاربران منعکس می کند.

تحول در سیستم حقوقی با کاربرد های بالک چین در حوزه قضایی
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کریپتوکارنسی ها و NFT ها معمواًل در 
مورد ارزهای دیجیتال و فناوری های 
مرتبــط با آن ها بــر تیتر های خبری 
تســلط دارنــد. امــا تأثیرگذارترین 
نوآوری هــا در بازار فناوری باک چین 
موارد دیگری هستند که انتظار می رود 
 )CAGR( از نرخ رشــد ترکیبی ساالنه
۸۶ درصــدی برخوردار باشــد. طبق 
تحقیقات گراند ویو، در سال های ۲۰۲۲ 
تــا ۲۰۳۰ از آنجایــی که شــرکت ها با 
چالش هــای زنجیره تامین و فشــار 
ناشــی از تــورم و افزایش هزینه های 
نیروی کار دســت و پنجه نرم می کنند، 
فناوری هــای دفتــر کل غیرمتمرکــز 
)DLT( در حــال تغییر نحوه عملیات، 
کاهش هزینه ها و اعتبارسنجی منابع 
و در عیــن حال بهبود زمان چرخش و 
خدمات مشتری هستند. در این مقاله 
خــط دیــد، در مــورد اینکــه کاربرد 
تکنولــوژی باکچین در حوزه زنجیره 
تامین شرکت ها چیست و چه معنایی 
برای مصرف کنندگان و سرمایه گذاران 

دارد، بحث خواهیم کرد.

 Grand View طبق آخریــن گزارش
Research در مــورد بــاک چین، 
بخش »زیرساخت و پروتکل« در سال 
۲۰۲۱ بر بازار مسلط شد و انتظار می رود 
در آینده از رشد قابل توجهی برخوردار 
شود. در حالی که بیشتر سرفصل ها در 
مــورد حباب هــای Beeple و موارد 

مشابه بوده است، فناوری که NFT و 
ارز دیجیتــال را تقویت می کند، نحوه 
عملکــرد و تعامل شــرکت ها را کامًا 
تغییر می دهد. در سال گذشته، شاهد 
بودیــم کــه فنــاوری بــاک چین و 
فناوری هــای غیرمتمرکــز دفتر کل، 
تغییرات انقابی را در طیف وسیعی از 
صنایــع می تواند رقــم بزند. امروز، ما 
دربــاره کاربرد آن در مدیریت زنجیره 
تامین بحــث خواهیم کرد، موضوع 
دیگری که بــه دلیل محدودیت های 
همه گیر و در حال حاضر حمله روســیه 
به اوکراین در سرفصل های بسیار مورد 
توجــه قــرار گرفته اســت. میتوانید 
راهکار هــای باک چیــن در زنجیره 

تامین رو هم مشاهده کنید.

االن زمان است که مساله را به درستی 
مطرح کنیم

مدیریت زنجیره تامین امری بســیار 
پیچیده اســت، اغلب شامل چندین 
سیستم اطاعاتی بین شرکتی و درون 
شرکتی می شود که هر کدام به عنوان 
پلتفرم های مســتقل ساخته شده اند 
و به این ترتیب، نمی توانند با یکدیگر 
ارتباط برقرار کنند. در اغلب موارد این 
پروســه نیاز به تطابق دستی دارد، که 
زمان بر و کاری بســیار فشرده است. 
این درصورتی اســت کــه همه این 
مراحــل ضــروری هســتند و اغلب 

نابرابری داده ها به صورت قابل توجهی 
وجــود دارد . این عدم تطابق در ارائه 
داده ها شامل مواردی مانند سفارش 
خرید، بارنامه، صورتحساب و غیره می 
شــود. میتوانید باک چین در زنجیره 

تامین رو هم مشاهده کنید.

چــرا DLT هــا نقطه قــوت کاربرد 
تکنولوژی بالک چین در زنجیره تامین 

شرکت ها هستند؟

ارزهــای رمزنگاری شــده مانند بیت 
کوین )BTC(، اتریوم )ETH( و سوالنا 
به دفترهای غیرمتمرکز متکی هستند 
که اطاعات تراکنش های به اشتراک 
گذاشته شده در چندین نهاد را ثبت و 
محافظــت مــی کنــد. در ادامه این 
پلتفرم هــا به طــرف های نامحدود و 
نامشــخص امکان مــی دهد بدون 
واســطه تراکنش انجام دهند. هنگام 
اســتفاده از DLT در مدیریت زنجیره 
تامین، به هر شرکت کننده یک شناسه 
دیجیتال منحصــر به فرد اختصاص 
داده می شــود. این کاربرد تکنولوژی 
باک چیــن در زنجیره تامین به جای 
رمزنگاری شــده،  ارزهــای  ضــرب 
»توکن هــای« تراکنش ها را »مینت« 
می کنند، که هر کدام دارای شناسه های 
منحصربه فــرد و به راحتی قابل تأیید 

هستند.

در زنجیره تامین شرکت ها چیست؟

کاربرد تکنولوژی بالک چین
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ــتفاده از  ــرای اس ــی ب نمونه ای
بــالک چیــن در احــراز هویــت
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در ۲۰ ســال گذشــته، خدمــات آنایــن بــرای کاربــران و ســازمان ها امــکان انجــام انــواع مختلــف 

تراکنش هــا ماننــد بانکــداری، معامــات ارزی و غیــره را بــه وجــود آورده اســت. مشــکل اینجــا اســت 

کــه در ایــن مــوارد، ارائه دهنــده خدمــات کنتــرل کاملــی بــر داده هــای کاربــر دارد. بــه همیــن دلیــل 

اســت کــه در ســال های اخیــر، مالکیــت داده هــای کاربــر و احــراز هویــت دیجیتــال، نگرانی هــای 

ــرای  ــده ای ب ــه طــور فزاین ــه ب ــی ک ــران نهای ــرای کارب ــی را ب ــم خصوصــی و امنیت ــه حری ــوط ب مرب

اطاعــات و اطاعــات شــخصی خــود ارزش قائــل هســتند، ایجــاد کــرده اســت. امــا در ســال های 

اخیــر اســتفاده از بــاک چیــن در احــراز هویــت بســیار مــورد توجــه قــرار گرفتــه اســت.

بــاک چیــن یــک فنــاوری دیجیتالــی اســت کــه در ســال های اخیــر بســیار محبــوب شــده اســت، 

بســیار بیشــتر از یــک شــبکه غیرمتمرکــز بــرای تراکنش هــای ارزهــای دیجیتــال اســت. ایــن یــک 

راه حــل امیدوارکننــده بــرای تأییــد اطاعــات کلیــدی دیجیتــال و همچنیــن احــراز هویــت اســت. 

احــراز هویــت بــاک چیــن ایمــن تریــن راه را بــرای تأییــد منشــاء و صحــت داده هــای دیجیتــال 

ذخیــره شــده در بلــوک هــای زنجیــره ای آن ارائــه مــی دهــد.

احراز هویت با بالک چین چیست و چگونه صورت می پذیرد؟

پیدایــش احــراز هویــت بــاک چیــن یکــی از مهــم تریــن تغییــرات در نحــوه تاییــد و ایمــن شــدن 

ــادر اســت  ــن ق ــاک چی ــاوری ب ــر فن ــی ب ــع، کل شــبکه مبتن ــراد اســت. در واق ــن اف هویــت آنای

یکپارچگــی داده هــای خــود را داشــته باشــد. در نتیجــه نیــازی بــه شــخص ثالــث بــرای نظــارت 

بــر شــبکه بــه صــورت متمرکــز وجــود نــدارد. در عــوض، یــک دفتــر کل بــاک چیــن بــرای تضمیــن 

اعتبــار و امنیــت داده هــا اســتفاده مــی شــود.

بــا احــراز هویــت بــاک چیــن، اطاعــات شــخصی مــورد اســتفاده بــرای تأییــد هویــت شــخصی، 

ماننــد نــام یــا شــماره هویــت منحصــر بــه فــرد، در هــش بــاک ذخیــره مــی شــود. ایــن رویکــرد 

غیرمتمرکــز بــه دســتیابی بــه هویــت دیجیتالــی خودمختــار کمــک خواهــد کــرد.
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بیاییــد نگاهــی دقیــق تــر بــه ۲ اســتفاده بــاک چیــن در احــراز هویــت کــه بــا کمــک آن شــرکت های 

نــوآور از احــراز هویــت بــاک چیــن بهــره می برنــد بیاندازیــم:

هویت شخصی: کاربر و حفاظت از داده ها از طریق استفاده از بالک چین 

données  احراز هویت و حفاظت از پرسنل

بعــد از اثــر انگشــت و بیومتریــک، بــاک چیــن بــه فنــاوری دیجیتــال بعــدی بــرای احــراز هویــت 

ــل ویژگی هــا و  ــه دلی ــل می شــود. ب ــور تبدی ــا رمــز عب ــه سیســتم ی ــدون ورود ب ــت ب ــران اینترن کارب

ــا  ــا ب ــاک چیــن همچنیــن اجــازه می دهــد کــه حفاظــت از داده هــای شــخصی ت ــد ایمــن، ب فرآین

GDPR  مطابقــت داشــته باشــد.

شــرکت هایی ماننــد ســیویک قبــاً بــرای احــراز هویــت آنایــن کاربــران و بررســی ســن آنهــا بــدون 

نیــاز بــه ارائــه مــدارک شناســایی شــخصی وارد ایــن بــازار شــده اند. طبــق پیــش بینــی مــا در مجلــه 

خــط دیــد ، بــاک چیــن بــه زودی توســط شــهروندان بــرای مدیریــت غیرمتمرکــز داده هــای هویــت 

شــخصی خــود اســتفاده خواهد شــد.
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تراکنش های مالی: بهبود امنیت مالی با بالکچین

ــا ارزهــای دیجیتــال ایجــاد شده اســت، امــا احتمــاال  ــرای انجــام معامــات ب اگرچــه بــاک چیــن ب

صنعــت مالــی را بیــش از پیــش دســتخوش تغییــرات بنیــادی کنــد. در واقــع، فنــاوری بــاک چیــن را 

مــی تــوان بــرای تمــام تراکنش هــای مالــی انجــام شــده توســط بانــک هــا بــه کار بــرد، زیــرا ارزش 

اثباتــی بــاک چیــن تضمینــی بــرای امنیــت تراکنش هــای مالــی پرخطــر اســت.

�� چندیــن مؤسســه مالــی – یعنــی بانــک Santander و JP Morgan – در حــال حاضــر در حــال 

ســرمایه گــذاری در فنــاوری بــاک چیــن بــرای بهبــود امنیــت پرداخــت و تراکنــش هســتند.
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فناوری باک چین در سال ۲۰۰۸ 
توســط یک گروه یا شــخصی 
ناشــناس، خالق بیــت کوین، 
“ساتوشی ناکاموتو” ایجاد شد. 
باک چین مجموعه ای از فناوری 
ها است که یک دفتر کل رمزگذاری 
شــده، توزیع شــده/غیرمتمرکز 
ایجــاد مــی کنــد. دفتــر کل 
“غیرمتمرکز” به این معنی اســت 
کــه هیچ مرجع مرکــزی وجود 
نــدارد. در عــوض، اطاعات به 
اشتراک گذاشته شده و به هزاران 
کامپیوتر )“گره”( در یک شــبکه 
همتا به همتا، که در سراسر جهان 
قرار دارند، توزیع می شود. در این 
مقاله خط دید ، به تاثیرات باک 
چین در حــوزه قضایی خواهیم 

پرداخت.

برای مثــال، دفتر کل غیرمتمرکز 
می تواند یک سیســتم دقیق از 
پرداخت هــا و دریافت ها را برای 
ارز دیجیتال مرتبط با باک چین 
حفظ کند. مقامات مرکزی، مانند 
بانکــی که دفتر کل تراکنش های 
کاربــران خــود را حفظ می کند، 
اهداف سودآوری برای مجرمان 
سایبری هســتند. از آنجایی که 
بــاک چین به ایــن صورت پر از 
خطا فعالبیت نمی کند، دو مزیت 
متمایز نسبت به مقامات متمرکز 
ارائه می کند: دسترسی وسیع تر و 

امنیت بیشتر.

احــکام و تاثیرات بالک چین در حوزه 

قضایی

دادگاه هــا  فعلــی  سیســتم  در 
درخواســت های دســتگیری و حکم 
تفتیــش را از منابع مختلفی دریافت 
می کنند: ســازمان های مجری قانون، 
دادستان ها، و افسران آزادی مشروط. 
دادگاه هــا همچنیــن در صورت عدم 
حضــور یا اجرای دســتورات طرفین، 

حکم بازداشت صادر می کنند.
هنگامی که یک حکم صادر می شــود، 
بســیاری از شرکای عدالت کیفری نیاز 
به دسترسی »خواندن« و »نوشتن« آن 
را دارند. برای مثال، معمواًل از افســران 
مجری قانون خواســته می شود تا قبل 
از اجرای حکم، با دادگاه صادرکننده آن 
تماس بگیرند و ســایر مأموران مجری 
قانون، اطاعاتی را به حکم صادرشــده 

درباره متهم اضافه می کنند.
زنــدان ها برای آزادی پیش از محاکمه 
نیاز به دسترسی به شرایط وثیقه دارند. 
تعداد شرکت کنندگان و واگذاری های 
درگیــر در ضمانت نامه ها احتمااًل این 
امر را به یک مورد اســتفاده عالی برای 

باک چین تبدیل می کند.

دسترســی و نگه داری سوابق جنایی 

چگونــه با تاثیرات بالک چین در حوزه 

قضایی بهبود می یاید؟

بــاک چین می توانــد از لحظه ای که 
مجری قانون محلی یک متهم جنایتکار 

را مورد استناد قرار می دهد یا دستگیر 
می کند، استفاده شود. هر یک از شرکت 
کنندگان در رســیدگی به این اتهامات 
جنایی – از جمله دادســتان ها، دادگاه 
هــا، و بایگانی تاریــخ جنایی – رکورد 
واحــد باک چین را با اقدامات خود به 
روز می کنند. اتهامات جنایی در پرونده 
اولیه دســتگیری باک چین در سراسر 
فرآینــد قضاوت جریان دارد و اتهامات 

را با اختیارات نهایی مرتبط می کند.
 تاش های عظیمی که شرکای عدالت 
کیفری امروز برای حفظ سوابق جنایی 
دقیــق و بــه روز انجام می دهند – وارد 
کردن دســتی داده ها، تبدیل داده ها، 
ممیزی های مداوم و تاش های کنترل 
کیفیــت – به کمک تاثیرات باک چین 
در حوزه قضایی کاهش می یابد. مهمتر 
از همه، ســابقه باک چین یکپارچگی 

کاما قابل تأیید را ارائه می دهد.
پیاده ســازی فناوری بــاک چین در 
حقــوق کیفری به طــور قابل توجهی 
کارایــی و یکپارچگی سیســتم حقوق 
کیفری فعلی مــا را افزایش می دهد. 
عــاوه بر این، این فناوری به راحتی در 
دســترس است، زیرا توسعه دهندگان 
در حال ایجاد باک چین های خصوصی 
شده برای شــرکت ها و آژانس هایی 
هســتند کــه به دنبال بهــره مندی از 
افزایش کارایی و یکپارچگی و بهره مندی 
از تاثیــرات باک چین در حوزه قضایی 

هستند.

احکام و تاثیرات بالک چین در حوزه قضایی
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کریپتو همچنان در بلندمدت سودآور است

اســتیو باســی معتقــد اســت کــه یــک هولــدر بلندمــدت ممکــن اســت در کوتــاه مــدت بــه خوبــی اســتخراج 
ــه فــروش برســاند. کنــد و پــس از کاهــش پــاداش بــاک، در ســال ۲۰۲۴ بیــت کوین هــارا ب

از مهاجــرت بــزرگ بــه بــازار نزولــی، اســتخراج کنندگان کریپتــو در طــول ســال بــا چالش هــای زیــادی از جملــه 
ــه گفتــه اســتیو باســی، متخصــص در اســتخراج بیــت  ــا ایــن حــال، ب تغییــر در ســودآوری مواجــه شــدند. ب
کویــن )BTC( و اتــر )ETH(، اگــر نگاهــی درســت بــه اخبــار باکچیــن و ماینینــگ بــه چشــم انــداز بلندمــدت 

آن نــگاه کنیــم، اســتخراج ارز دیجیتــال ممکــن اســت همچنــان ســودآور باشــد.

مایینینگ را چطور می توان به زبان ساده توضیح داد؟

اســتخراج بیــت کویــن یــک فرآینــد انــرژی بــر بــا سیســتم هــای اســتخراج سفارشــی اســت کــه بــرای حــل 
پــازل هــای ریاضــی بــا هــم رقابــت مــی کننــد. ماینــری کــه ابتــدا معمــا را حــل مــی کنــد بــه وســیله شــبکه، 
بــا بیــت کویــن پــاداش مــی گیــرد. فرآینــد اســتخراج بیــت کویــن همچنیــن تراکنــش هــای موجــود در شــبکه 

ارز دیجیتــال را تاییــد مــی کنــد و آنهــا را قابــل اعتمــاد مــی کنــد.

ــا ۱۲۰۰۰ دالر  ــه )ASIC( در حــدود ۸۰۰۰ ت ــژه برنام ــع وی ــدار مجتم ــتخراج کنندگان م ــه اس ــه هزین ــی ک از آنجای
ــازه  ــد – ب ــاص می ده ــود اختص ــه خ ــده را ب ــد پیش بینی ش ــی از درآم ــش از نیم ــرق بی ــای ب ــت و هزینه ه اس
زمانــی تخمینــی کنونــی زمانــی کــه یــک ماینــر می توانــد هزینــه یــک دســتگاه را پوشــش دهــد پنــج تــا شــش 
ســال اســت. باســی در اظهــار نظــر در مــورد ایــن موضــوع گفــت کــه در حالــی کــه درآمــد اســتخراج قطعــًا در 
کوتــاه مــدت تیــره بــه نظــر مــی رســد، بــا گذشــت زمــان تغییــر خواهــد کــرد. او در بخــش ویــژه اخبــار بــاک 

چیــن در ماینینــگ گفــت:
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ــک  ــن، ی ــم. بنابرای ــال ۲۰۲۴ داری ــر در س ــار دیگ ــرای ب ــدن ارزش BTC ب ــف ش ــار نص ــا انتظ ــدت، م در بلندم
هولــدر بلندمــدت می توانــد در کوتاه مــدت اســتخراج خوبــی انجــام دهــد و شــاید زمانــی کــه پــاداش بــاک 

ــد. ــد، بفروش ــش می یاب ــال ۲۰۲۴ کاه در س

اگــر قیمت هــا در ســال های آینــده تغییــر نکننــد، همــه چیــز بــرای ماینرهــا بــد خواهــد شــد زیــرا دســتگاه ها 
بــرای دوام طوالنــی طراحــی نشــده اند. باســی خاطرنشــان کــرد کــه قــدرت ســخت افــزار ماینر هــا طــی ســه 
تــا پنــج ســال کاهــش مــی یابــد و برخــی از قطعــات نیــاز بــه تعویــض کامــل دارنــد. باســی گفــت: “تــا ۶۰ 
مــاه در ایــن دســتگاه هــا، اپراتورهــا شــانس خوبــی دارنــد کــه مجبــور بــه تعویــض منبــع تغذیــه یــا فــن در 

تعــداد قابــل توجهــی از ایــن دســتگاه هــا شــوند.”

اخبار بالک چین و ماینینگ در مورد پیشرفت های سخت افزاری چه می گوید؟

ــر  ــده آب دســتگاه هــای جدیدت ــک کنن ــه هــای خن ــن، جنب ــت کوی ــگ بی ــن، کارشــناس ماینین ــا وجــود ای ب
ــر  ــازی کارآمدت ــد، خنک س ــی بمان ــتاندارد باق ــن اس ــر ای ــی، اگ ــه باس ــه گفت ــرد. ب ــین ک Antminer را تحس
خواهــد بــود و تنهــا ماینر هایــی کــه از قبــل بــرای خنک کننــده مایــع برنامه ریــزی می کننــد، رقابتــی خواهنــد 

بــود.

در اوایــل ایــن مــاه، استراتژیســت هــای جــی پــی مــورگان اشــاره کردنــد کــه هزینــه هــای تولیــد بیــت کویــن 
از ۲۴۰۰۰ دالر بــه ۱۳۰۰۰ دالر در ابتــدای ژوئــن کاهــش یافتــه اســت. ایــن رقــم کمتریــن میــزان از شــهریور مــاه 
ســال گذشــته اســت. در حالــی کــه هزینــه هــای تولیــد پاییــن ممکــن اســت فشــار فــروش از ســوی ماینرها را 
کاهــش دهــد. برخــی از متخصصــان اخبــار بــاک چیــن در ماینینــگ هنــوز بــر ایــن باورنــد کــه تاثیــر منفــی 

بــر قیمــت دارایــی هــا دارد.
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بــاک چیــن مــی توانــد صنعــت نفــت و گاز را متحــول کنــد، 
امــا چندیــن چالــش تحقیقاتــی وجــود دارد کــه مانــع اجــرای 
ــه در  ــگاه خلیف ــی از دانش ــود. تیم ــی ش ــز آن م ــت آمی موفقی
ــز  ــی هیجان انگی ــد و دلیل ــق کردن ــوع تحقی ــن موض ــورد ای م
ــوزه  ــن در ح ــاک چی ــای ب ــوه از راه حل ه ــتفاده بالق ــرای اس ب
ــه  ــت ک ــن واقعی ــود ای ــا وج ــا ب ــد. ام ــدا کردن ــت و گاز پی نف
ــاز  ــن را آغ ــاک چی ــای ب ــل ه ــر راه ح ــال حاض ــت در ح صنع

ــود دارد. ــش رو وج ــی در پی ــش های ــت، چال ــرده اس ک

ــرای  ــه ب ــی ک ــای قدیم ــا و فن آوری ه ــتم ها، رویکرده  سیس
ــه کار  ــت و گاز ب ــن نف ــره تامی ــای زنجی ــت عملیات ه مدیری
می رونــد، در ارائــه شــفافیت عملیاتــی، قابلیــت ردیابــی، 
ممیــزی، امنیــت و ویژگی هــای منبــع قابــل اعتمــاد داده 
ــل  ــن تمای ــتم ها همچنی ــن سیس ــتند. ای ــف هس ــیار ضعی بس
دارنــد متمرکــز، دســتی و یکپارچــه نباشــند، کــه آنهــا را در برابــر 
single-( دســتکاری و مشــکل نقطــه ی آســیب پذیــر مرکــزی

ــد. ــی کن ــر م ــیب پذی ــیار آس point-of-failure ( بس

چگونــه راه حل هــای بــالک چیــن در حــوزه نفــت و گاز 
هســتند؟ شــفاف تر  و  امن تــر 

 فنــاوری هــای نوظهــور ماننــد اینترنت اشــیا )IoT(، محاســبات 
مــه، رایانــش ابــری و بــاک چیــن مــی تواننــد نقشــی حیاتــی 
در افزایــش کارایــی عملیاتــی صنعــت نفت و گاز داشــته باشــند. 
فعــاالن صنعــت بــر ایــن باورنــد کــه فنــاوری هــای دیجیتــال 
مــی تواننــد بهــره وری آنهــا را ۱۰ تــا ۱۵ درصــد افزایــش دهنــد. 
تجــارت فــرآورده هــای نفتــی و گازی ماننــد بنزیــن و گازوئیــل، 
ــت  ــت اس ــه کیفی ــاس ب ــتاندارد و حس ــیار اس ــدی بس فرآین
کــه نیازمنــد امنیــت بــاال، حفــظ حریــم خصوصــی و پــردازش 
ســریع داده هــا اســت، امــا اکثــر سیســتم هایــی کــه در حــال 
حاضــر بــرای نظــارت و مدیریــت ایــن تجــارت وجــود دارنــد، 

متمرکــز، غیــر قابــل اعتمــاد و غیــر شــفاف هســتند.

ــده  ــن و توزیع ش ــر ام ــک دفت ــن ی ــاک چی ــال، ب ــن ح ــا ای  ب
ــگاری  ــش رمزن ــای ه ــه از الگوریتم ه ــت ک ــا اس از تراکنش ه

راه حل های بالک چین در حوزه نفت و گاز چه مواردی هستند؟
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ــل  ــفاف تر و قاب ــر، ش ــت و گاز را کارآمدت ــات نف ــد عملی ــد می توان ــان معتقدن ــه محقق ــد، ک ــتفاده می کن اس
ــد. ــر کن اعتمادت

تحقیقات در زمینه راه حل های بالک چین در حوزه نفت و گاز به ما چه می گویند؟

ــا بررســی شــل، بریتیــش پترولیــوم و اســتات اویــل نتیجــه گیــری  ــه تازگــی یــک مطالعــه تحقیقاتــی ب  ب
ــت و گاز  ــوزه نف ــن در ح ــاک چی ــای ب ــرش راه حل ه ــه پذی ــد ک ــن زدن ــه تخمی ــا ک ــود. آن ه ــی نم مهم

ــد. ــش ده ــد کاه ــا ۳۰ درص ــت و گاز را ت ــت نف ــات صنع ــام معام ــان انج ــد زم می توان

بــاک چیــن یــک دفتــر کل غیرقابــل تغییــر و ضــد دســتکاری ارائــه مــی دهــد کــه در آن هــر رکــورد ایجــاد 
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شــده یــک بلــوک را تشــکیل مــی دهــد و هــر بلــوک قبــل از جفــت شــدن بــا ورودی قبلــی در زنجیــره توســط 
جامعــه ای کــه پلتفــرم بیــن آنهــا بــه اشــتراک گذاشــته مــی شــود تأییــد مــی شــود. بــاک چیــن یــک پایــگاه 
داده مشــترک اســت کــه توســط یــک جامعــه گســترده تــر بــه جــای یــک مرجــع مرکــزی تاییــد شــده اســت 
و آن را بــه یــک دفتــر کل عمومــی تبدیــل مــی کنــد. ویژگــی مهــم ایــن دفتــر کل ایــن اســت کــه بــه راحتــی 
نمــی تــوان آن را دســتکاری کــرد، زیــرا هیــچ فــردی نمــی توانــد در زمــان بــه عقــب برگــردد و اطاعــات را 

تغییــر دهــد.

ــد –  بســیاری از راه حــل هــای بــاک چیــن از قراردادهــای هوشــمند قابــل برنامــه ریــزی اســتفاده مــی کنن
برنامــه هــای ســاده ای کــه مــی تواننــد بــرای تبــادل خــودکار اطاعــات در شــرایط از پیــش تعییــن شــده 

اســتفاده شــوند.

بــه عقیــده یکــی از متخصصــان ایــن حــوزه، چالش هــای ناشــی از پلت فرم هــای تجــاری منســوخ و 
ــاک  ــای ب ــن و راه حل ه ــاک چی ــاوری ب ــتفاده از فن ــا اس ــوان ب ــت و گاز را می ت ــت نف ــفاف در صنع غیرش
ــارت،  ــدارکات، تج ــزی، ت ــد برنامه ری ــن مانن ــره تأمی ــات زنجی ــود عملی ــرای بهب ــت و گاز ب ــوزه نف ــن در ح چی
بازاریابــی و خدمــات لجســتیکی برطــرف کــرد. بــه طــور خــاص، بــاک چیــن بــه ایمــن ســازی و ســاده ســازی 
تجــارت نفــت و گاز، ردیابــی محمولــه، کنتــرل موجــودی، اســناد، و صورتحســاب و پرداخــت کمــک مــی کنــد. 
بــا ایجــاد شــفافیت در فرآیندهــای تجــاری درگیــر، فرآیندهــای زنجیــره تامیــن ســخت و پیچیــده را ســاده 

مــی کنــد.
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كسب وكار بازی از زمان پیدایش اولیه خود تا كنون راه درازی 
را پیموده اســت. گروهی از ما كه بازی ســوپر ماریو را روی یک 
كنســول بازی 16 بیتی به یاد می آوریم، می دانیم كه چگونه این 
صنعــت با بازی هایی ســاده، به گنجینــه ای از بازی های واقعیت 
مجازی جذاب و بســیار پر هیجان و پرطرف دار و به تازگی  تبدیل 
شده است كه این موضوع نقش بالک چین در صنعت بازی را برای 

ما بسیار با اهمیت می كند.
ماننــد   )MMO( چندنفــره  انبــوه  آنالیــن  بازی هــای 
PlayerUnknown’s Battlegrounds )PUBG( به بازیکنانی نیاز 
دارند كه در دنیایی حقیقی زندگی كنند، زیرا شخصیت های آن ها 
باشــخصیت خودشان مطابقت دارد. هرگونه رفتار بد و ناشایست، 

به خوبی شخصیت حقیقی بازیکن را منعکس می نماید.
در این گونه بازی های كامپیوتری مدرن بازیکنان مانند ســوپر 
ماریو بعد از مدتی از بین نمی روند زیرا یک شخصیت ثابت نیستند 
و مانند یک شــاهزاده خانم در یک قلعه به دنبال فقط یک هدف 
مشــخصی نیســتند. این بازی ها پیامدهای عاطفی زیادی دارند و 

بر اساس موقعیت های حقیقی زندگی می شوند. 
اكثر این بازی ها به صورت آنالین هستند و بازیکنان از دارایی های 
مجازی برای تحقق اهداف خاص و اثبات تســلط خود اســتفاده 
می كننــد. باتوجه بــه تعداد باالی افــراد عالقه مند به این صنعت، 
بازی های كامپیوتری به تدریج در حال تبدیل شــدن به عنوان یک 
ورزش جهانی هســتند. در ســال 2019، ارزش این صنعت 1۳8 

میلیارد دالر تخمین زده شد.
استفاده از فناوری بالک چین در سال های اخیر به دلیل نیاز به 
سیستم جدیدی كه بتواند مشکالت موجود در سیستم پول كاغذی 
ســنتی را بــا چیزی كامــاًل جدیدتر و كارآمدتــر جایگزین كند، 

افزایش یافته است.
نکته بســیار مهمی كه باید به آن توجه داشــت این اســت كه 
بالک چین فقط درباره پول و كریپتو نیست و دارای طیف گسترده ای 
از كاربرد هــا اســت كه نقش بالک چیــن در صنعت بازی یکی از 
مهمترین ترین آنهاست. شاید می پرسید چرا؟ زیرا از دید محققان 
ایــن صنعت، فنــاوری بالک چین در آینــده نزدیک نحوه ایجاد، 

مدیریت و اجرای بازی ها را به كلی تغییر خواهد داد.
هنگامــی كه فنــاوری بالک چین در بازی مورداســتفاده قرار 
می گیرید، اتفاقات خارق العاده ای می تواند رخ دهد، در ادامه با هم 
بررســی بیشــتری بر روی موضوع بسیار داغ نقش بالک چین در 

صنعت بازی خواهیم داشت.

بررسی نقش بالک چین در 
صنعت بازی
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بالک چین اساســاً زنجیره ای از بلوک های داده در یک شــبکه 
كامپیوتری اســت كه برای همه كاربرانش و همچنین هر شــخص 
دیگری كامال شفاف است. در نتیجه نمی توان تغییری در آن ایجاد 
كرد كه به این ترتیب، یک ركورد كامل از هر چیزی كه در شبکه 

در رابطه با داده ها رخ داده است، برای همیشه حفظ می شود.
بالک چین در صنعت بازی یک سیســتم غیرمتمركز اســت، به 
ایــن معنــی كه برای مثال یــک بازی بالک چینی تحت مالکیت و 
كنتــرل یــک مالک مركزی نیســت، بلکه توســط كاربرانی كه 
دارایی هــای دیجیتــال تعریف شــده در بالک چین در بازی را در 

اختیار دارند، كنترل می شود. 
شما مقدار خاصی از دارایی های دیجیتالی به نام NFT را روی 
یک بالک چین بازی نگه می دارید، درســت مانند تعداد معینی از 
ارز هــای دیجیتال مانند بیت كویــن، اتریوم یا الیت كوین در یک 
بالک چین ارز دیجیتال كه در كیف پولدیجیتالی شــما قرار دارد. 
در اصل این NFT ها اشــیا بازی هســتند، اما شما آنها را به همان 
صورتی كه برای مثال صاحب رمز ارز ها هســتید، در اختیار دارید 
و نه تنها به كیف پول بلکه خارج از بازی نیز قابل انتقال هستند.

NFTهــا در نوع خــود بی نظیر و غیر قابل جعل و كالهبرداری 
هســتند و می تــوان آن ها را ماننــد ارزها به آدرس كیف پول خود 
منتقــل كــرد. برای مثال، یک NFT در یک بــازی می تواند یک 
شمشیر، یک كمان، یک سپر، یک عصا یا یک معجون باشد. اینها 
صرفاً اســتعاره هســتند، بنابراین می توانند هر چیزی باشــند. در 
نتیجــه، اگر شــما صاحب چنین دارایی های دیجیتالی باشــید، 
می توان این دارایی ها را برای مدت نامحدودی متعلق به خود نگه 

داشت.
همچنین یکی از جنبه های مهم این موضوع، بحث نایاب بودن 
آن دارایی است وجود دارد كه با كمک فناوری بالک چین به وجود 
آمــده، بــه این معنی كه فقط تعداد محدودی از این محصوالت در 
دســترس افراد هســتند .همان طور كه در یک بازی RPG آنالین 
مانند World of Warcraft یا بازی های مشابه دیگر، چیزهایی در 
بازی وجود دارد كه رایج، خاص، غیرمعمول، حماسی و افسانه ای 

هستند. اقالم افسانه ای )Legendary( كمیاب ترین هستند.
  در یک بازی مبتنی بر بالک چین، بازیکنان به راحتی می توانید 
ببینید كه چه تعداد آیتم افسانه ای در بازی موجود است، مثاًل ۳5 

تاثیــر NFT هــا  بــر نقــش 
بالک چین در صنعت بازی چگونه 

است؟

چگونه NFTها نقش بالک چین 
در صنعــت بــازی را دگرگــون 

می کنند؟
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مورد. پس از مشخص شدن اين مقدار، باتوجه به ماهیت 
بالک چین می توان اطمینان داشــت که ديگر از اين نوع 
آيتم ها وجود نخواهد داشت. حتی اگر اين 35 مورد يکسان 
باشند، هر يک به روش خاص خود متمايز است زيرا ممکن 
است کل تاريخچه نحوه استفاده از آن آيتم دارای اهمیت 

باشد.
برای مثال ممکن اســت متعلق به بهترين بازيکن بازی 
بوده باشد، و اين موضوع همیشه در مورد اين آيتم در شبکه 
بالک چین باقی خواهد ماند، حتی اگر توســط اشــخاص 

ديگری نیز چندين دست خريداری شده باشد.
اما اگر آن بازی به طور ناگهانی از کار بیفتد چه؟ آيا آيتم 

با ارزش شما برای همیشه از بین خواهد رفت؟
جواب ســؤال خیر است؛ زيرا در متاورس می توان آن را 
از يک بالک چین به بالک چین ديگری منتقل کرد. در اکثر 
موارد نگه داشتن و احتماالً استفاده از آن در يک بازی جديد 
همچنان يک گزينه در دسترس شما خواهد بود. همچنین 
اين امکان وجود دارد که آن را در کیف پول رمزنگاری خود 
 NFT برای همیشــه نگه داريد که اين يکی از جذابیت های
هاست. NFTها در واقع نوعی محتوا هستند، نوعی محتوا 

که برای همیشه در دنیای متاورس زنده خواهند ماند.
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اکنــون می توانیم ببینیم که چگونــه ترکیب ارزهای 
ديجیتال با بازی های ويدئويی می تواند منجر به تجربه بازی 
لذت بخش تر، ايمن تر و روان تر شود. بايد به اين نکته توجه 
داشــت که تجارت بازی های بالک چینی هنوز در مراحل 
اولیه اســت. اما تالش و سرمايه گذاری های گسترده اين 
اطمینان را به ما می دهد که کاربران عالقه مند به بازی های 
بالک چینی می توانند بازی های جديد را در سال های آينده 

امتحان کنند.
عالقه منــدان بــه بازی هــای کامپیوتــری هرگز از 
تولید کننــدگان بازی های ويدئويی ناامید نشــده اند. 

درحالی که اينترنت به پیشــرفت صنعت بازی کمک های 
شــايانی کرده و شــکل کاماًل متفاوتی به آن بخشیده، اما 
همچنان امکان دورنگه داشــت افراد متقلب و اصطالحا 
چیتراز بازی ها را نداشت. خوشبختانه، بازی های بالک چینی 
گام بعــدی در حفاظــت از بازی هــای ويدئويی و ايجاد 
استانداردهای پیشــرفته و امن برای بلندمدت است. در 
نتیجه، ارزهای ديجیتال و بازی های ويدئويی اين پتانسیل 
را دارنــد که کل تجارت بازی را بــه طرق مختلف به طور 

چشمگیری تغییر دهند.
مــا در مجله خــط ديد به صدها موضــوع روز در باره 
تکلنولــوژی و بالکچین پرداخته ايم که می توانید با دنبال 

کردن ما از مطالعه اين مقاالت لذت ببريد.

کالم آخر؛ آیا نقش بالک چین 
در صنعت بازی مثبت بوده 

است؟
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این روز ها، در تیتر اخبار باک چین گاهی 
صحبت هایی در مورد پذیرش بیت کوین 
بــه عنوان ارز قانونی می شــنویم. در این 
مقاله اخبــار باک چین نگاهی دقیق به 
این امر خواهیم داشت. بانک های مرکزی 
و مقامات بلند پایه اقتصادی یک کشــور 
هستند که عمومًا تصمیم می گیرند که ارز 
قانونی در اقتصاد آن کشور چیست. این 
بدان معناســت که از هر شکل ارزشی که 
آنها به عنوان یک مناقصه قانونی مناسب 
بدانند، می توان برای پرداخت هزینه کاال 
در مغازه ها استفاده کرد. به عنوان مثال، 
اســکناس های ۱۰ دالری و سکه های ۵۰ 
دالری در ایــاالت متحــده پــول قانونی 

هستند.

تبدیــل بیت کوین )BTC( به عنوان پول 
قانونــی بــه این معنی اســت که وقتی 
شخصی می خواهد برای یک فنجان قهوه 
پول بپردازد، می تواند از بیت کوین برای 
پرداخــت آن اســتفاده کند. بدون اعام 
بانــک مرکزی بیت کوین بــه عنوان ارز 
قانونی، ریسک پذیرش بیت کوین برای 
کاالهای فروخته شــده بــا مغازه داران 
خواهد بود. اگر بانک مرکزی به صراحت 
بیــت کویــن را به عنوان ارز قانونی اعام 
کرده باشــد، آنگاه به شکل رسمی مبادله 

ارزش در اقتصاد تبدیل می شود.

ظهــور باک چیــن، بیت کوین و چند ارز 

دیجیتــال غیرمتمرکز دیگــر نیز چندین 
بانک مرکزی را وادار کرده است تا ارزهای 
دیجیتــال را به عنوان جایگزین قوی تری 
بــرای ارزهای فیات در نظــر بگیرند. در 
نتیجه، بسیاری از کشورها از جمله چین، 
بریتانیا، ایاالت متحده و هند همگی روی 
ارزهــای دیجیتــال بانــک مرکزی خود 

)CBDC( کار می کنند.

طبق نظر مقامات اقتصادی این کشورها، 
منطق پذیرش ارزهای دیجیتال دستیابی 
بــه قابلیت ردیابی و کنترل بهتر هر واحد 
پول در اقتصاد است. این قابلیت ردیابی 
بــه آنها کمک می کنــد تا مالیات ها را با 
دقت بیشتری محاسبه کنند و پولشویی 
ها را شناســایی کننــد. اما مهمتر ازهمه 
این ها، باک چین به کشور ها در شناسایی 
هرگونه انباشــت ثروت و اتخاذ سیاست 
هایی برای حفظ آن در اقتصادشان کمک 

می کند.

چــه عواملی به طــور کلی پذیرش بیت 
کوین را در یک کشور به عنوان ارز قانونی 

تسریع می کند؟

معمواًل عوامل کان اقتصادی وجود دارد 
که یک کشــور به دنبــال مدیریت آنها از 
طریــق پذیرش ارز به عنــوان ارز قانونی 
اســت. بــرای تبدیل بیت کویــن به ارز 
قانونی، این عوامل باید با سیاســت های 

کان اقتصادی آن کشور منطبق باشد.

با وجود این محدودیت ها، همانطور که 
در اخبار باک چین می شنویم، بانک های 
مرکــزی در حال ورود به ارزهای دیجیتال 
هستند. کشورهایی با مشکات اساسی 
تری وجود دارند که تنها نسخه دیجیتالی 
یــک ارز فیات ممکن اســت مشــکات 
اقتصــادی   آن ها را حــل نکند. به عنوان 
مثال، کشورهایی مانند آرژانتین و ونزوئا 
برای سال ها از تورم شدید رنج می برند و 
می توانند با نوعی ارز که ارزشی بسیار فراتر 
از اقتصاد آنها به دست می آورد، کار کنند. 
کشــورهایی مانند الســالوادور، پاناما، 
گواتمــاال و هندوراس نیز وجود دارند که 
درصــد زیادی از تولید ناخالص داخلی از 
طریق حواله ارزی تامین می شــود. این 
راه را بــرای نوعی مبادله ارزش هموار می 
کند که توســط مرزهای ملی محدود نمی 
شود. به عنوان مثال، ۲۴.۰۷ درصد از تولید 
ناخالص داخلی السالوادور در سال ۲۰۲۰ 
از طریق حواله هــا تامین می گردد. این 
حواله ها در اصل پولی است که معموال از 
طریق پســت به عنوان دستمزد یا جایزه 
برای فرد یا ســازمان دیگری فرستاده می 
شود. برای مثال به پولی اطاق می شود 
که فردی در یک کشــور خارجی به دست 
آورده و آن را بــرای خانــواده خود در این 

کشور ها می فرستد.

استفاده از بیت کوین به عنوان ارز 
قانونی به چه معناست؟












