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زنجیــره ی بلــوک را اولیــن بــار در ســال 1991 گروهــی از 
پژوهش گران با ترکیب ســه تکنولوژی جداگانه و منحصربه فرد 
 public key( »بــه وجود آوردند: »کلید عمومی رمزنگاری شــده
یک کد رمزنگاری شده ی منحصربه فرد که به منظور انجام معامله 
از جانــب طرفین معامله ارائه می شــود(، »شــبکه ی همتا به همتا« 
)شبکه ی Peer-to-Peer سامانه ای که به هر فردی اجازه می دهد 
تا با افراد دیگر تعامل مســتقیم داشــته باشد و به طرف سوم نیازی 
ندارد( و "برنامه ی نرم افزاری" به منظور زمان بندی اسناد دیجیتال. 
زنجیره ی بلوک را می توان به شــکل دفتر کل حسابداری که بین 
تعداد زیادی رایانه ی توزیع  شده یا بانک اطالعاتی غیرمتمرکز که 
آمار تمامــی تراکنش ها را در خود ثبت و بایگانی می کند، فرض 
کرد. بنابراین زنجیره ای از بلوک هاست که در هر بلوک تعدادی 
تراکنش وجــود دارد و اطالعات این تراکنش هــا وارد یک تابع 
ریاضی بــا الگوریتم یک طرفه و با ورودی و خروجی مشــخص 
می شــود که جهت حرکت از ورودی به ســمت خروجی است. 
توضیح این که هر بلوک دارای سه جزِء اصلی داده )Data(، هش 
 )Hash of previous block( و هش بلوک قبلی )Hash( بلوک
اســت. داده ی ذخیره شده به نوع بلوک بستگی دارد، به طور نمونه 
در داده ی مرتبــط با زنجیره ی بلــوِک ارِز رمزپایه ی بیت کوین، 
جزئیاتی در مورد تراکنش از قبیل مشــخصات فرستنده، گیرنده و 
میزان ســکه ی مورد مبادله را ذخیره می کند. هش برای هر بلوک 
مانند اثرانگشــت برای انسان هاســت که هم منحصربه فرد اســت 

و هــم با هر تغییری در داخل بلــوک نیز هش تغییر می کند. هش 
بلــوک قبلی در ایجــاد زنجیره ای از بلوک ها مؤثر اســت که این 
تکنیــک باعث ایجاد امنیت زیاد این فناوری می شــود، چرا که با 
هــر تغییری در هر کدام از بلوک ها کلیه ی بلوک های بعدی فاقد 
اعتبار می شوند. وقتی یک بلوک حل می شود، همه ی تراکنش ها 
تأیید می شود و هر کامپیوتری که زودتر به جواب الگوریتم برسد، 
به آن جایزه تعلق می گیرد. به بیان ســاده تر، زنجیره ی بلوک شبیه 
پایگاه  داده ای است که با یک نظام اعتباردهی و تأیید داخلی کار 
می کند، اما ترفند هوشمندانه ی آن، عدم استقرار دفتر کل در یک 
موقعیت مشخص بوده است )غیرمتمرکز( و یک حسابدار هم ندارد 
)توزیع شده(. تنها مزیت زنجیره ی بلوک، ارسال آنالین پول نیست 
بلکــه به ما اجازه می دهد که از تمامی اطالعات هویتی، اطالعات 
سامانه های رأی گیری، قراردادها و دیگر ابزارهای ردوبدل شده در 

سیستم بوروکراسی قرن بیست  ویکم محافظت کنیم. 
برخی از مهم تریــن کاربردهای فنــاوری زنجیره ی بلوک به 

شرح زیر است:
1( مدیریــت زنجیره ی بلوک: مؤسســه حسابرســی دیلویت 
معتقد است که این فناوری می تواند با ردیابی داروها از شرکت 
تولیدی شان تا هنگام در اختیار مشتری قرار گرفتن، شرکت ها را 
قادر سازد مسیر دست یابی مشتریان به داروهای شان را به وضوح 
مشــاهده کننــد. داروهــای تقلبی بالغ بــر ۲۰۰ میلیــون دالر به 

شرکت های داروسازی ضرر می رسانند.
۲( دولــت الکترونیک: اگرچه به نظر می رســد که زنجیره ی 
بلــوک یک تکنولوژی برانداز اســت ولی، به  عنــوان  نمونه، در 
امــوری هم چون رأی گیــری الکترونیکی که با اســتفاده از این 
ابزار امکان پذیر خواهد بود به  هیچ  وجه امکان تقلب در انتخابات 

وجود نخواهد داشت. 
3( حفاظــت از داده هــا و امنیــت: حفظ حقــوق معنوی یک 
اثــر هنــری که در سراســر اینترنت منتشــر شــده کاری بســیار 
دشــوار است. همین طور محرمانه بودن اســناد هویتی، پزشکی و 
اطالعات بیماران که امری بســیار ضروری اســت. به طور نمونه، 
تولیدکنندگان موسیقی می توانند محصول خود را به کمک یک 
شــرکت نوپا در لندن با نام جاک )JAAK( در شبکه قرار داده و 
حق الزحمه یا پول خود را به صــورت آنی از خریداران دریافت 
کنند. به عنــوان یک نمونه ی دیگر، مدیریــت اطالعات هویتی 
منــدرج در ثبت احوال روز بــه روز چالش برانگیزتر از گذشــته 
شده و دقت بیش تری را می طلبد. با استفاده از فناوری زنجیره ی 
بلوک می توان عالوه بر افزایــش امنیت در نگه داری اطالعات، 
سازمان دهی بهتری داشت و هم چنین درصد خطا در سیستم را به 
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حداقل ممکن رساند.
4( قــرارداد هوش منــد )smart contract(: درواقــع نوعی 
نرم افزار ذخیره شده در زنجیره ی بلوک است. در این قراردادها، 
طرفیــن یک موضوع یا معاملــه نیازی به شــخص ثالث ندارند. 
به طور مثال، برای یک پروژه می شود قرارداد را به گونه ای تنظیم 
کــرد که تا زمانی که اهداف پــروژه به صورت مرحله ای محقق 
نشده، ســرمایه های جذب شــده نگه داری می شود و در صورت 
تحقق اهداف، وجه واریز می شــود و در صورت عدم تحقق نیز 
وجه مسترد می شود. برخی از کاربردهای این قراردادها پرداخت 
وام در سیســتم بانکی یا جذب ســرمایه گذاری در یک پروژه ی 

مشارکت خاص یا پردازش مطالبات در صنایع مختلف است.
1- 5( اینترنت اشیا )Internet of Things(: شرکت های 

تویوتا و پورشه در موضوع خودروهای بدون سرنشین، 
پرچــم  دار به کارگیری زنجیــره ی بلوک در میان 

خودروســازها هستند. مؤسســه ی پژوهشی 
تویوتــا در اجــالس "وفــاق عمومی" 

 ۲۰17 ســال  در   )Consensus(
برای  برنامه ی گسترده ای  از 

زنجیــره ی  فنــاوری 
داده  خبــر  بلــوک 
ایــن  مأموریــت  و 

کارخانــه برای رســیدن 
بــه هدفــش را در قالب یک 

نقشه ی راه مفصل بیان کرده است.
فعالیت هــا:  بیش تــر  شــفافیت   )6

ازآن جاکه شرکت ها به واسطه ی شفاف  سازی 
زنجیــره ی بلوک بایــد بابت همــه ی فعالیت های 

خود پاســخ گو باشــند، احتمال وقوع فســادهایی نظیر 
سوءِ اســتفاده های احتمالــی که عمدتاً با پوشــش انجام امور 

خیریه انجام می شــود به  شــدت کاهش می یابد. به همین دلیل، 
سازمان برنامه ی جهانی غذا )WFP(، از فناوری زنجیره ی بلوک 

برای امنیت کمک های نقدی به نیازمندان استفاده می کند.
7( نجــات برخی صنایع مانند مخابرات و گردشــگری: یکی 
از معایب اصلی سیســتم های فعلی مخابرات عدم توجه کافی به 
حریم خصوصی است. هکرها با اســتفاده از جدیدترین شیوه ها 
اطالعات کاربران را سرقت می کنند و مقصر این اتفاق تا حدی 
زیادی ساختار ســنتی و متمرکز مخابرات اســت. به طور نمونه، 
شــرکت کیولینک )QLINK( یکی از شــرکت هایی اســت که 
می خواهد با اســتفاده از زنجیره ی بلوک یک سیســتم مخابراتی 

منبــع باز، امن و غیرمتمرکز را در اختیار شــرکت های مخابراتی 
قرار دهد. هم چنین از جمله مشــکالت عمده ی صنعت توریسم 
احراز هویت و عدم سیســتم کارآمد برای ره گیری بار مسافرین 
و پرداخت های بین المللی اســت که تمام این موارد با زنجیره ی 

بلوک قابل حل است.
8( انرژی: شهروندان شهر روسی ایرکوتسک )Irkutsk( واقع 
در سیبری از تجهیزات اســتخراج ارزهای رمزپایه برای گرمای 
خانه هــای خود اســتفاده می کنند )توضیح این که این شــهر را 
پایتخت غیررسمی فعالیت استخراج در روسیه نام می برند(. الزم 
به تأکید اســت که بخش عمده ای از صنعت اســتخراج در حال 
حاضر در کشور چین صورت می گیرد و این موضوع همان قدر 
که در برخی مناطِق کره ی زمین مزیت تلقی می شــود، در 
برخی از مناطق دیگر به دلیل ایجاد گرمای بیش ازحد 
و مصرف باالی برق می تواند دارای آثار مخرب 

زیست محیطی باشد.
9( بانــک داری: اقتصــاد تایلند برای 
تضمین اعتبار شــرکای تجاری به 
ضمانت نامه های ارزی متکی 
اســت و میزان انتشــار 
ضمانت نامه  ها  ایــن 
بســیار زیاد اســت. 
به دلیل ایــن حجم زیاد، 
ســرمایه گذاری روی فناوری 
زنجیره ی بلوک به منظور کاهش باِر 
کاری نهادهای صادرکننده ی ضمانت نامه 
منطقی به نظر می رســد. در این راستا ِکی بانک 
)Kbank( یــک ســرویس ضمانت نامــه ی مبتنی بر 
تکنولــوژی بالک چین را منتشــر کرده اســت. هم چنین 
زنجیره ی بلــوک می تواند به مدیریت بهتر حســاب نوســترو 
)NOSTRO ACCOUNT ، حسابی است که یک بانک نزد بانک 

دیگر دارد( بانک های مختلف کمک کند.

مؤسسه ی حسابرسی دیلویت
مؤسسه ی حسابرســی دیلویت )Deloitte( از واژه هایی مانند 
"شگفت انگیز"، "فوق تصور" و "فرصت" برای فناوری زنجیره ی 

بلوک اســتفاده می کنــد. مؤسســه ی مذکور در ســال ۲۰14 در 
تورنتوی کانادا تیم رابیکس )Rubix( را تأسیس کرد. تیم مذکور 
درواقع هســته ی اصلی کسب وکار دیجیتال در مؤسسه ی دیلویت 
اســت. تیم مذکور وظیفه دارد که برنامه هــای کاربردی مبتنی بر 
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دفتــر کل توزیع شــده )Distributed Ledger درواقــع پایگاه 
داده ای است که هر شرکت کننده در یک شبکه ی بزرگ به طور 
مستقل به روز می کند. پرونده ها را هر شرکت کننده به طور مستقل 
می سازد و نگه می دارد. به این معنی که هر شرکت کننده در شبکه 
هر تراکنش را پردازش می کند، به نتیجه گیری های خود می پردازد 
و سپس آن نتیجه گیری را به رأی می گذارد تا اکثریت آن را تأیید 
کند. در ســال ۲۰16 بانک های متعددی از دفاتر کل توزیع شــده 
برای پرداخت های بین المللی استفاده کردند. دفتر کل توزیع شده 
ما را قادر می سازد تا انواع جدیدی از روابط را در دنیای دیجیتال 
رســمی و ایمن کنیم. در ماه مه ســال ۲۰16، اولین اتاق فکر برای 
مطالعه و امکان سنجی افزایش توان مندی انواع مشتریان در دوبلین 

ایجاد شــد و مرکــز دوم آن در ماه ژانویه ی ســال ۲۰17 در 
نیویــورک ایجاد شــد. در مرکــز مطالعاتی نیویورک 

بیش از ۲۰ مبتکر و ایده پرداز مشــغول به کارند. 
مطالعات این مرکز عمدتاً بر سرمایه گذاری 

وســیع تر در زمینه ی تحول دیجیتال و 
زمینه ی  در  نوآورانــه  تالش های 

خدمات مالی متمرکز است. 
مؤسســه دیلویــت در 

بیان کرده  گزارشی 
ســال ۲۰16  در  که 

بیــش از ۲6 هــزار پروژه 
مبتنی بر زنجیره ی بلوک و در 

ســال ۲۰15 بالغ برپانزده هزار پروژه 
راه اندازی شــده اســت. این مؤسســه در 

ماه مه ۲۰17 به جهت ملحق شــدن به پروتکل 
 Linux( توسعه ی نرم افزاری اتریوم به بنیاد لینوکس

Foundation یــک ســازمان غیرانتفاعی که در ســال 
۲۰۰7 تأســیس شد تا با گســترش نرم افزارهای آزاد و متن باز 

بتواند به ارائــه ی مجموعه ای از خدمات برای ترویج، محافظت و 
استانداردسازی انواع سیستم های عامل بپردازد( پیوست. 

یکــی از اطالعیه هــای اخیــر و جالــب عبــارت اســت از 
 Waves( مشارکت این مؤسســه با زیرساخت نرم افزاری وی وز
platform( که هدف آن فراهم کردن یک رویکرد جامع برای 
چه گونگــی فراینــد عرضه هــای اولیه ی ســکه )ICO( به منظور 
ارائه ی بهتر خدمت در بستر زنجیره ی بلوک است. )توضیح این 
که زیرســاخت اتریوم به کاربران اجازه می دهد تا، با استفاده از 
یک قرارداد هوشمند، نشانه های جدیدی را روی پلت فرم ایجاد 
کنند. زیرســاخت نرم افزاری "وی وز" شــامل ایــن قابلیت ها در 

نرم افزار اصلی و کیف پول خود می شــود. پلتفرم مذکور کاماًل 
غیر متمرکز، شفاف و قابل بررسی است. از جمله قابلیت های این 
ابزار انجام تراکنش ها در زمــان کمتر از یک دقیقه و با کارمزد 
بســیار ناچیز اســت. امروز این پلتفرم توانایی انجام حدود 1۰۰۰ 
تراکنش در ثانیه را دارد.( بنابراین مؤسسه ی دیلویت با استفاده از 
زیرساخت مذکور نیز به سمت سازوکارهای قانونی برای تنظیم 
پروژه های عرضه های اولیه ی ســکه خواهــد رفت. این موضوع 
برای تســریع در تأمین مالی موردنیاز اســت چرا کــه با افزایش 
اعتمادسازی نیز همراه است. مؤسسه ی دیلویت، بیت کوین را به 
عنوان وجه موردقبول برای دریافت مبلغ حق الزحمه می پذیرد و 
در دســامبر ۲۰16 در دفتر مرکزی خود در تورنتو یک دستگاه 
خودپرداز بیت کوین نصب کــرد. هم چنین ارز رمزپایه ی 
بیت کویــن را بــرای پرداخت در رســتوران داخلی 

مؤسسه قبول می کند. 

ارنست  مؤسســه ی حسابرسی 
اند یانگ

حسابرســی  مؤسســه ی 
یانــگ  انــد  ارنســت 
 Ernst &(
اولیــن   )Young

حسابرســی  مؤسســه ی 
بود کــه بیت کویــن را برای 
مکان هــای  )در  خــود  خدمــات 
انتخابــی( پذیرفت. مشــتریان شــعبه ی 
سویس مؤسسه ی مذکور از اوایل سال ۲۰17 
امــکان پرداخــت صورت حســاب خــود از بابت 

حسابرسی و مشاوره را با استفاده از بیت کوین دارند.
مارسل اســتالدر )Marcel Stalder(، مدیر اجرایی دفتر 
سویس مؤسسه ی حسابرســی مذکور ، معتقد است که "برای ما 
اهمیــت دارد که هر یک از اعضای تیم مدیریتی مؤسســه آماده 
برای تحولی باشــد کــه در دنیای کســب وکار از طریق فناوری 
زنجیره ی بلوک، قراردادهای هوش مند و ارزهای رمزپایه ایجاد 
می شود." پیش ترها شعبه ی سویس این مؤسسه پشتیبانی خودش 
از بیت کوین را با پیوســتن به انجمن بیت کوین در ماه مه ۲۰17 

نشان داده است.
مطابق با اطالعیه ی مندرج در تارنمای مؤسســه ی حسابرسی 
ارنســت اند یانگ ، فناوری زنجیره ی بلوک به طور رســمی در 
دســتور کار این مؤسســه قرار گرفته است. در ســال گذشته ی 
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میالدی با راه اندازی یک شــرکت نوپا چالشــی را برای کشف 
راه حل های میتنی بر زنجیره ی بلوک برای دو صنعت "شناسایی 
برخط هویت" و "دادوستد انرژی" ایجاد کرد. مؤسسه ی مذکور 
در آوریــل ۲۰17 برنامه ی کاربردی زنجیره ی بلوک خودش را 
راه انــدازی کرد. ایــن برنامه درواقع مجموعــه ای از راه کارها و 
خدمات برای تســهیل اســتفاده ی تجاری از فنــاوری زنجیره ی 
بلوک را در سراســر شــرکت ها ایجــاد می کنــد. هم چنین این 
مؤسسه شــهر نیویورک را به عنوان سومین مرکز پژوهشی برای 
اتاق فکــر و انجام مطالعاتی در مورد زنجیــره ی بلوک همراه با 

لندن و تیمورانتاپورام )هند( تأسیس کرده است.

 Pwc مؤسسه ی حسابرسی
مؤسسه ی حسابرســی Pwc توانایی بسیار باالیی را 

در زمینه ی خدمات مالی در اختیار دارد. کار این 
مؤسسه در ماه ژانویه ی ۲۰16 با بهره گیری 

از 15 متخصص بین المللی در حیطه ی 
بــرای  پیشــرو،  فناوری هــای 

بهره برداری و تجاری سازی 
زنجیــره ی  فنــاوری 

شــد.  آغاز  بلوک، 
هم چنین این مؤسسه 

مختلفی  شــرکت های  با 
و  دولتــی  مالکیت هــای  بــا 

خصوصــی هــم کاری می کنــد تا 
قابلیت استفاده از زنجیره ی بلوک را در 

سراسر جهان مطرح کند.
در ماه نوامبر ســال ۲۰16، مؤسســه ی مذکور با 

تالش مشــترکی با سه شرکت دانش بنیان و نوآور دیگر 
)Bloq ، Libra وNetki( اقــدام بــه راه اندازی زیرســاخت 

نرم افــزاری به نام خدمــات مالــی دارایی مبتنی بــر رمزنگاری 
)Vulcan Digital Asset Services( کــرد. هدف از این اقدام 
فعال کردن مشتریان خدمات حرفه ای برای راه اندازی دارایی های 
دیجیتالی اســت که با بیت کوین و سایر گزینه های متعدد دیگر 
ارزهــای رمزپایه ســازگار باشــند. درواقع هــدف از این اقدام 
مشــترک برطرف کردن موانع احراز هویت برای امکان استفاده 
از بیت کوین و ســایر ارزهــای رمزپایه به منظــور اتصال آن به 

خدمات بانکی و تجارت الکترونیک است.
این مؤسســه با صــدور اطالعیه ای در مــاه نوامبر ۲۰17 اعالم 
کرد که با اســتفاده از فناوری زنجیره ی بلوک به بررسی تقلبات 

زنجیره ی تأمیــن صنایع غذایــی "علی بابا" می پــردازد و ایجاد 
اعتماد دوباره به صنعت مواد غذایی را فراهم می کند. مؤسسه ی 
حسابرســی مذکور اخیراً اعالم کرده است که فناوری زنجیره ی 
بلــوک از اتاق فکــر و پژوهــِش محض خارج می شــود و این 
نشــان می دهد که بیش از ســه چهارم شرکت های خدمات مالی 
بین المللی برنامه ای تا ســال ۲۰۲۰ برای ســاخت نرم افرازهایی با 
کاربردهــای نوآورانه ی فــن آوری برای ارائــه ی خدمات مالی 

دارند.

 KPMG مؤسسه ی حسابرسی
کل  "دفتــر  خدمــت   KPMG حسابرســی  مؤسســه ی 
رمزنگاری شــده" ی خود را در سپتامبر ۲۰16 راه اندازی کرد. 
دفتر کل مذکور مجموعه ای از خدمات طراحی شده برای 
کمک به شــرکت های خدمــات مالی در زمینه ی 
به کارگیری از توان فناوری زنجیره ی بلوک 
است. خدمات دفتر کل رمزنگاری شده 
راهبردی"،  اهداف  "تحقق  شامل 
موردنیــاز"،  "رهنمودهــای 

ادغــام  و  "فرایندهــا 
و  عــمــلــیـــات" 
"خدمــات مدیریتی 

با توانایــی اداره ی داده ها 
و خدمات اطمینان بخشی مانند 
خدمات حسابرسی و مالیاتی" است. 
این مؤسسه ی حسابرسی به همراه شرکت 
مایکروسافت در اوایل ســال ۲۰17 و بر پایه ی 
هم کاری راهبردی شان، زنجیره ی بلوک مشترکی را 
برای موارد اســتفاده از فرآیندهای کسب وکار، طراحی و 

راه اندازی کردند.

نتیجه گیری
با توسعه ی پرشــتاب استفاده از زیرســاخت های نرم افزاری، 
نظیر فناوری زنجیره ی بلوک، به نظر می رســد که در ســال های 
آتی بخش عمده ای از خدمات مؤسســات بزرگ حسابرسی به 
کمک این گونه از ابزارها ارائه شــود. ایجاد کارگروه مشترک 
توســط ســازمان ها و انجمن های مرتبط با حرفه ی حسابرســی، 
حســابداری، بانک داری، بیمه، مالیــات و غیره به جهت مطالعه، 
راه انــدازی و بهره بــرداری از ایــن گونه زیرســاخت ها، امری 

ضروری و اجتناب ناپذیر است. 
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