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 چکیده:

شته باشد. بالک چین یک تکنولوژی دیجیتال سازی است که میتواند برای شرکت های بیمه منافع استراتژیک متعددی دا

ولوژی بزرگترین فرصت جهت اجرای آن در سطح گسترده، تسهیل همکاری بین شرکت کنندگان در بازار و رهبران تکن

رکت های شمی باشد. قرارگیری بر اساس این فرصت ها  پویاو متعاقبا تحوالت عملیاتی و شکل دهی یک محیط نظارتی 

آینده استفاده  ساله 5بیمه را امروزه در موقعیتی قرار می دهد که از مزایا و منافع حاصل از تکنولوژی بالک چین در 

 درد.شته باشبرای آن ها دا منفعت را  مسئله کلیدی برای همه شرکت کنندگان، شناسایی مواردی است که بیشترینکنند.

بررسی سنتی مورد  با پایگاه داده تفاوت های آنو  داشتهنحوه عملکرد آن  و این تحقیق، ابتدا مروری بر مفهوم بالک چین

این  رایمزایای منحصر به فرد آن بنحوه پیاده سازی آن در شاخه های مختلف صنعت بیمه و . سپس گرفته استقرار 

 .ارائه شده استمحدودیت ها و شرایط استفاده از این فناوری در صنعت بیمه نهایتا  و شدهبیان  صنعت

 

 سنتی پایگاه داده بیمه های همتا به همتا، بالک چین، صنعت بیمه، قرارداد هوشمند، فناوری :واژگان کلیدی
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 مقدمه:

است که به عنوان یک نوآوری بالقوه عظیم در تمام زمینه های خدمات مالی و  2یک دفتر کل توزیع شده 1بالک چین

در زمینه های بانکی شناسایی شده  تا به امروز این امر تا حد زیادیبازرگانی به طور گسترده مورد بحث قرار گرفته است. 

 ی را ارائه می دهد:فواید نیز شرکت های بیمهد زیر برای اراست .با این حال تکنولوژی بالک چین در مو

 ابداع محصوالت و خدمات بیمه ای جهت رشد -

 و قیمت گذاری 3افزایش اثربخشی در کشف تقلب -

 کاهش هزینه های اداری -

زیاد جهت  اصلی مثل رشد محدود در بازارهای اشباع شده و فشارالبته در این موارد بیمه گران با برخی چالش های 

که به تاثیرات  پیاده سازی بالک چین دارای یک افق بلند مدت می باشد. به نحویشوند.کاهش هزینه ها نیز رو به رو می 

ی بایست مزایا و همچنین قبل از انجام مراحل اولیه پیاده سازی، م شبکه و همچنین تعیین شرایط قانونی آن بستگی دارد.

  محدودیت های آن به طور کامل استخراج شود.

گزارش تکنولوژی زنجیره بلوکی را به کمیته مشورتی بیمه فدرال امریکا ارائه کرده و  2017،در سال 4ه مک کینزیمؤسس

از صنایع با تأکید بر بانکداری و بیمه، تجزیه و تحلیل شده و بر اساس  بخش هاییدر آن نحوه تأثیر این تکنولوژی بر 

های  ، تأثیرات قابل توجهی را در عرصهسال آینده 5تا  3بینی شده که این تکنولوژی طی  انتظارات صنایع مختلف، پیش

به  2016الی  2009دوره زمانی  مختلف مالی، اقتصادی و تجاری بر جای خواهد گذاشت. در این گزارش با نامگذاری

است،  بوده 6ها مبتنی بر بیت کوین حل ، که در آن عمده راه( در ارتباط با تکنولوژی زنجیره بلوکی( 5عنوان عصر تاریک

با استفاده از این تکنولوژی  بالغکسب و کارهای  .است م شدهالاع 2016آغاز دوره جدید تکنولوژی زنجیره بلوکی از سال 

بیان می است. این گزارش  در حال حاضر وارد بازار شده و بیش از یکصد راه حل مبتنی بر زنجیره بلوکی شناسایی شده

حوزه تجاری  20تا  10تست شده و  2018لوژی زنجیره بلوکی در طی سال حوزه کاربردی تکنو 30تا  20که بین  کند

 [23]و  [4.]گسترش خواهد یافت 2020موفق از بین آنها تا اواخر سال 

 .ستا کرده شناسایی شرکت، 200 از بررسی یک در بلوکی زنجیره برای متفاوت کاربردی مورد 64 کینزی، مک موسسه

  13 با اختپرد حوزه آن از پس  ،% 22 با را کوینی غیربیت حلهای راه بیشترین بیمه صنعت که شده ادعا گزارش این در

 [4].داد خواهند اختصاص خود به را کاربردها کل % 50 عام طور به مالی خدمات و ،%

                                                           
1 Blockchain 

2 Distributed ledger 

3 Fraud Discovery 

3. McKinsey & Company 

5 Dark age 

6 Bitcoin 
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 ار، نوآوریسال گذشته به سختی تغییر کند. برخالف انتظ 30در طول صنعت بیمه وقوع انقالب دیجیتالی باعث شده که 

ر میلیارد صنعت چند هزاچین نشان داده است که موسسات نوظهور می توانند  کشور های اخیر در فضای مالی دیجیتالی

ه می تواند بسیار تفاده از دیتاهای وسیع و فناوری بالک چین این تاثیرات در بخش بیمکنند.با اس دالری را دچار اختالل

 پیش بینی می کنند اتفاق بیفتد. دافراسریعتر و با اهمیت بیشتری نسبت به آنچه 

فقدان نوآوری در بخش بیمه و ناتوانی در تامین نیازهای بازار، وضعیت ناامیدکننده ای را برای بسیاری از افراد ایجاد کرده 

بدین معنی  است. "شخص، در حال حاضر محصول "است. امروزه با پیشرفت تکنولوژی اثبات شده که در فضای بیمه 

ای بدست آمده از طریق تلفن همراه، ه هدو دا سوابق، 2، با استفاده از تجزیه و تحلیل اطالعات، حسگرها1که اینشورتک

گی افراد ارائه می دهد که تا چند سال راه حل هایی پیشرفته، سفارشی و منحصر به فرد را برای خطرات محتمل در زند

که نمایندگان مانند کارگزاران بیمه ممکن است به آرامی،  با پیشرفت این تکنولوژی پیش بینی می شودغیر ممکن بود. پیش

 [9] ناپدید شوند. و سپس به طور ناگهانی

رای ب ای آنجهت بررسی بیشتر تکنولوژی بالک چین و پتانسیل هبا در نظرگرفتن همه این موارد، اکنون بهترین زمان 

 می باشد. کل فعاالن صنعت بیمه به عنوان یک مجموعه

 اهمیت و ضرورت تحقیق:  -1

 شنا شویم.جهت پی بردن به اهمیت پرداختن به این موضوع می بایست در ابتدا با موضوع اعتماد در فضای دیجیتال آ

 : 3اعتماد دیجیتالی

اثبات  قیا از طراعتماد عموم نیا یبرقرار تالیجید یایچند نفر است و در دن ایچند گروه  انیم یسکیقضاوت ر کیاعتماد 

( صورت authorization-به آن خدمات )مجوز یدسترس یی( و تواناauthentication-تیافراد )احراز هو تیهو

 ایآ»و  «؟یهست، ییگویکه م یتو همان کس ایآ» میبدان میخواهیما م یتالیجیمعامله د کیساده، در  انیبه ب [26]ردیگیم

 .«؟یهست، یدهیکه در حال حاضر انجام م یمجاز به کار

به وجود  یخصوص دیکل یکه رمزنگار یقدرتمند یتیابزار مالک قیاز طر تیبه احراز هو ازین ن،یبالک چ یتکنولوژدر 

شتراک گذاشتن اکه شما را از به  یتیاست. مالک تینوع مالک کی یخصوص دیکل کیداشتن  اری. در اختشودیرفع م آوردیم

  شودیسبب م یگژیو نی. همکندیم ازینیاشتراک گذاشته شود، ب به دیکه با یااز آن اندازه شیخود ب یاطالعات خصوص

 .در مقابل حمالت هکرها مصون ماند یگریاز هر زمان د شیباطالعات شما 

                                                           
1 .InsurTech 

2 Sensors 

3 . Digital trust 
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نامتمرکز به  1همتا به همتا شبکه کیبه  حیانتشار اطالعات صح )authorization (. مجوزستین یکاف تیاحراز هو اما

شبکه نامتمرکز  نی. ادهدیرا کاهش م یالل مرکزتاخ ایشبکه نامتمرکز احتمال وقوع فساد  کیدارد.  ازیعنوان نقطه شروع ن

 شده عیشبکه توز یکدر  نیباشد. بنابرا نیز هاآن تیها و امنمتعهد به حفظ سوابق تراکنش دیبا نیهمچن شده عیتوز ای

که به  نی( است؛ نه انیآن )پروتکل بالک چ یهایطراح هیبر پا ستمیحاصل عملکرد تمام س، تراکنش کیمجوز انجام 

 .اعتماد شود یمرکز ستمیس کی

به  ازیرا بدون ن تالیجید یایافراد در دن انیامکان انجام تعامالت م شودیم نیتام ن طریقیاز اکه  یو مجوز تیهو احراز

 نیبا کارکرد بالک چ شتریب ییمختلف رفته رفته در حال آشنا عیدر صنا نانی. امروزه کارآفرآوردیشخص ثالث به وجود م

 یقدرتمند را ممکن ساخته است. برخ نیقابل تصور در گذشته و همچن ریغ د،یجد یتالیجیکه روابط د یهستند. کارکرد

 .برندینام م نترنتیا یدر فضا "2یمعامالت هیال "کی جادیبه عنوان ستون فقرات ا نیبالک چ یژمواقع از تکنولو

ه بیمه گزاران بدر حال حاضر با توجه به نیاز روزافزون شرکت های بیمه به شکل گیری و گسترش روابط مبتنی بر اعتماد 

 "ن نیتحد اعالی حس"مورد نیاز است. از آن جا که اصل بیش از هر زمان دیگری  موضوعاین  ، بررسی و تحلیلخود

رف بیمه طشود الزام رعایت آن چه از طرف شرکت های بیمه و چه از به عنوان اولین و مهمترین اصل بیمه تلقی می 

 یانهیزم جادیبا ا تواندیم در صنعت بیمه نیبالک چاجرای فناوری لذا باشد.  گزاران و زیان دیدگان بسیار مهم و حیاتی می

 .دهد شیافزا یتوجهبلطور قارا به ندیفرا نیا ییها، کاراطرف یهمه انیاطالعات م دردسریبه منظور تبادل ب

 پیشینه تحقیق: -2
- Valentina Gatteschi  وشمند هبالک چین و قراردادهای "در مقاله ای تحت عنوان  2017و همکارانش در سال

مونه اولیه از راه به این نتیجه رسیدند که در حال حاضر ن "برای بیمه؛ آیا این فناوری به بلوغ کافی رسیده است؟

د به طور شمند میتواننهای استفاده از بالک چین در بخش بیمه طراحی شده است. بالک چین و قراردادهای هو

ار خاص جهت افزایش سرعت رسیدگی به خسارات و کاهش هزینه های عملیاتی با موفقیت مورد استفاده قر

 بگیرند.

- Tan Choon Yan  فینتک و اینشورتک: کاربرد آن  "اقدام به چاپ کتابی با عنوان  2018و همکارانش در سال

نمودند و در آن به بررسی فناوری های جدید مالی و بیمه ای در مناطق مختلف جهان پرداختند.  "در بانک و بیمه 

 7/9به  2050در سال  یانجه تی(، جمع2015 ی)بانک جهان یبر اساس گزارش بانک جهانطبق یافته های آن ها 

قرار دارد.  ایساله( در جنوب آس 64-15کارگران ) تیجمع یرشد جهان از درصد 34و  نفر خواهد رسید اردیلیم

                                                           
1. . peer to peer صورت به اصطالح این مخفف P2P طور به.شود می هاستفاد دیجیتال ارز سیستم برای که است مفهومی همتا به همتا.شود می نوشته 

 .نیست تراکنش بر نهادی هیچ از کنترلی و نظارت هیچ و شود می انجام ای واسطه هیچ بدون افراد میان ها تراکنش ساده خیلی
2 Transaction Layer 
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 اما، فعالیت می کنند جدیداطق در من یمالفینتک های از  یاریو بس CXA اینشورتک های همتا به همتا،  با اینکه

 قرار دارند. نیو چ یغرب یمصرف کنندگان در بازارها گیری و هدف اینشورتک ها یها یاغلب نوآور

- Willis Towers Watson  می گوناگون های رشد استراتژی چگونه"طی مقاله ای با عنوان  2017در سال 

بیمه را مورد  بر صنعت شدن دیجیتالی تاثیر "گردند؟ صنعت بیمه در شدن افزایش دیجیتالی و بهبود توانند موجب

 آینده تصور های دیجیتال، استراتژی داشتن نیازمند گر بیمه های این مقاله سازمان نتایجبررسی قرار داد. طبق 

 دیجیتال فرهنگ و تطبیق پذیرش و روز های تکنولوژی از استفاده نوآوری داخلی، ارتقاء ،دیجیتال کار و کسب

 .هستند خود سازمان در

 حمل صنعت در چِین بالک فناوری کاربردهای بررسی "بچاری در مقاله ای تحت عنوان نجفی و  1397در سال  -

تاثیرات پیاده سازی این فناوری در حمل و نقل دریایی را مورد بررسی قرار دادند.طبق بررسی  "دریایی نقل و

کند که  یرا فراهم م مشترک ستیل ایدفتر کل  کیدر  یرانیکشت قرار دادن اسناد ییتوانا نیبالک چِ ستمیسآن ها 

ادارات  ایبندر و مقامات  ،یواردکننده، فورواردرها،کشت کننده،حمل و نقل مانند صادر ندیدر فرآ ریدرگ نیطرف

بالک  یبودن ذات رییقابل تغ ریغ ن،یرا مشاهده کنند.عالوه بر ا محموله شرفتیپ اتیتا جزئ سازدیگمرک را قادر م

حاصل شده است.  نانینشدن آنها اطم یاز دستکار که یدر حال کندی کمک م یبه تبادل اسناد در زمان واقع نیچِ

 نیکنند، بنابرا یتقاضا م ییایصنعت حمل و نقل در فعاالنتمام  که است دهیچیپ یا به اندازه یفناور نیاهمچنین 

 .ستین ریمعامله امکان پذ کی نیطرف هیاحتمال افشاء شدن اطالعات مهم کل باًیتقر

آینده زیرساخت "( پژوهشی با عنوان (World Economic Forumدر مجمع جهانی اقتصاد  2016در سال  -

صنعت بیمه پرداخت. یافته های این پژوهش نشان داد  بر تکنولوژی بالکچین به بررسی تاثیر "های مالی

 تقلب از توجهی قابل زانمی به تواند می قراردادهای هوشمند انعقاد امکان آوردن فرآهم با بالکچین تکنولوژی

 کمک ای بیمه های شرکت ریسک مدیریت بهبود طریق به این از و کاسته بیمه صنعت در پذیرفته های صورت

 (WEF,2016 )نماید.

آشنایی با فناوری راهبردی »، پژوهشی تحت عنوان  1396مرکز پژوهش های مجلس شورای اسالمی در سال  -

ای در سایت خود انجام داده است و نتایج آن را در قالب گزارشی بیست صفحه« زنجیره بلوکی و کاربردهای آن

در این پژوهش مباحث مهمی پیرامون زنجیره بلوکی به اختصار بیان شده است که به مخاطب .منتشر کرده است

و تعریف  های بلوکیترین زنجیره بلوکی آشنا شود. معرفی زنجیرهکند با صرف زمان نسبتا اندکی با مهمکمک می

)دفاتر اسناد رسمی، رای گیری  و غیرمالی )بانک ها، بیمه ها و..( آن، توضیح فنی زنجیره بلوکی، کاربردهای مالی

های های بلوکی، مخاطرات زنجیرهعنوان اولین کاربرد فناوری زنجیرهکوین بهآن، تاریخچه مختصری از بیت و...(

 .در این گزارش هستندبلوکی و آینده آن از جمله مباحث مطرح شده 
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 معنی لغوی بالک چین -3

باشد، اما چرا این ک میتشکیل شده است که به معنی زنجیره بال (Chain) چینو  (Block) بالک چین از دو کلمه بالک

گیرند که یمک هایی قرار نام را برای این تکنولوژی انتخاب کردند، اطالعات در فناوری بالک چین داخل یک سری بال

ت مطابق با ک ها زنجیره وار به یکدیگر متصلند از این رو این تکنولوژی بالک چین نامگذاری شده است، درساین بال

 [22].نوع کارکردش

 بالک چین چیست؟ -4
مرکزی با  قدرتبالک چین یک دفتر ثبت توزیع شده جهت ثبت سوابق ثابت و یا داده های تراکنش پویا بدون  -

 (.2016al, et Lorenz) جهت بررسی اعتبار معامالت می باشد. 1استفاده از مکانیسم مبتنی بر توافق همگانی

 شده جراا که است دیجیتالی رویدادهای یا معامالت حاوی سوابق که است شده توزیع داده پایگاه یک چین بالک -

 (Wang,H .et al,2016 است.) شده گذاشته اشتراک به کننده شرکت های طرف بین و

 یک در نطرفی تمام میان در که است معامالتی یا ها تراکنش ذخیره سازی برای اطالعاتی پایگاه بالک چین یک -

 .میکند عمل اطالعات برای )شده رمزنگاری(دفترکل یک عنوان به سیستم این .است شده اشتراک گذاشته به شبکه

 می حاصل ناناطمی کل دفتر در ثبت از قبل ها تراکنش بودن معتبر از که کند می استفاده مکانیسم اجماع از شبکه

 (1397)نجفی و بچاری . کند

شود و  بررسی قابل اعتمادغیر بالک چین مکانیسمی است که اجازه می دهد معامالت، توسط گروهی از افراد  -

 (Reyna et al,2017 یک دفتر کل توزیع شده، تغییر ناپذیر، شفاف و امن را فراهم می کند.)

اده تکمیل شده، یک پروتکل فن آوری یک پایگاه د - بسته به کاربری مورد درخواست -می تواند بالک چین  -

 ((Marr, 2017.باشد اساسی یا یک سیستم ارز مجازی

را جایگزین  در یک فرایند مبتنی بر بالک چین، سوابق نگهداری شده متمرکز گره )نود(بالک چین با داشتن هر  -

 (.(St. Martin’s Press,2015 یک نسخه تکمیل شده می کند

هیچ کدام نمی  هر شرکت کننده می تواند اطالعات رادر دفاتر کل بنویسد و آن را مشاهده کند، اما در بالک چین -

 Greenspan) 2016,).توانند قوانین اداری را تغییر دهد

 ها یاکنشاز همه ترا” فناوری بالک چین اساساً یک پایگاه داده توزیع شده از اسناد و یا دفتر کل عمومی -

شود. هر تراکنش در است که توسط اجزای تشکیل دهنده اش به شکل مشترک اجرا می” ویدادهای دیجیتالر

ده باشد، هرگز ردد. اطالعاتی که یکبار وارد سیستم شگمی ثبتدفتر کلی عمومی با توافق اکثریت اجزای سیستم 

العات قطعی و قابل بازبینی منحصر به فردی که ایجاد شده باشد، اط برای هر تراکنش شوند. بالک چینپاک نمی

 (1396. )رجبی و فریور کندت میبرا ث

                                                           
1 Consensus 
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از  یبر اجماع است که به صورت مستمر فهرست یشده و مبتن عیداده توز گاهیپازنجیره بلوکی یا بالک چین  -

 تیتقو رمجازیغ یبازنگر ای فیدر مقابله با تضع لهیوس نیو بد کندیحفظ متراکنش  را که هرکدام به  تراکنش ها

 (Wikipedia) است. 1شده عیدفترکل توز یهایاز فناور یربخشیخود ز یبلوک رهی. زنجشودیم

 

 بالک چین طبقه بندی -5

 د:شوندسته عمومی و خصوصی تقسیم میبالک چین ها به طور کلی به دو 

 توانند یکی شود که دسترسی به شبکه آن برای عموم آزاد است و همه میبالک چین عمومی : به بالک چینی گفته می

 گاهیپا کی ن،یکو تیشبکه بمثال  [22].از اعضای آن شوند مثل بالک چین بیت کوین، اتریوم و سایر ارزهای دیجیتالی

کل  دفتر ها در خواندن داده ایقادر به درج  ن،یکو تیدر صورت استفاده از نرم افزار ب یاست که هر کس یداده عموم

 [4].خواهد بود

 ر اعضا بالک چین خصوصی : در این نوع برخی از سرویس دهنده ها یا اصطالحا گره های شبکه هستند که به سای

ها باید مورد بررسی، شناسایی و ثبت نام قرار گیرند. دسترس عموم قرار ندارد و سایر گرهبخشند و شبکه در اعتبار می

 زنجیره [22].شودمثل بالک چین های شرکتی که از طریق آن پرداخت حقوق کارمندان و امور مربوط به آنها انجام می

 کل دفتر روزآوری به مجوز دارای و بوده شده قبل شناخته از آن کاربران که هستند هایی شبکه خصوصی، بلوکی های

 که اشندب صنعتی حوزه یک در متفاوت سازمانهای یا یک سازمان از است ممکن ها شبکه این در کاربران .باشند می

 [4] .است دیدهگر تعیین محرمانگی های توافقنامه یا رسمی غیررسمی، قراردادهای توافقات اساس بر آنها مابین روابط

 و میان کاربران اختالفات داوری برای اضافی کارهای و ساز به نیاز عمومی بلوکی های زنجیره اعتماد، عدم شرایط در

 توزیع شبکه در یک داوری برای مرکزی قدرت وجود عدم واسطه به موضوع این .دارند ها داده یکپارچگی از محافظت

 یک حل از پس تنها تراکنشهای جدید کوین، بیت بلوکی زنجیره در مثال برای .دارد همراه به را پیچیدگی افزایش شده،

 این .بود خواهد بلوکی زنجیره به قابل افزودن شبکه در کاربر توسط - شود می نامیده کار اثبات که - ریاضی پیچیده مسئله

 به ریاضی، مسئله این به حلی راه یافتن برای استخراج کنندگان تالشهای و اقدامات .شود می نامیده 2استخراج فرآیند،

 [4] .نشناسند را یکدیگر کنندگان اگر استخراج حتی کند،می عمل تراکنشها اعتبار نشانه عنوان

 اساس کار و نحوه عملکرد بالک چین: -6

اطالعات در فواصل معین نمایش داده می شود. در واقع   DNAگاهی اوقات بالک چین به عنوان یک زنجیره طوالنی

کد  نیکند. ا یم دیتول یکاراکتر  64(Hash  ) کد کیهر تراکنش  .شودبه انتهای آن اضافه می مربوط به معامالت جدید

                                                           
1 Distributed Ledger 

2 Mining 
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شوند )این همان دسته بندی می  بالک هامعامالت در  کند. جادیا دیجد بالک کیشود تا  یم بیترک یقبل ( Hash)با کد 

شوند.بالک چین و به صورت متوالی با بالک قبلی خود مرتب می شود(جایی است که نام بالک چین از آن گرفته می

که اعتبار تراکنش ها را بررسی کرده و آن ها را به یک بالک جدید اضافه  شوندتوسط شبکه ای از گره ها نگهداری می

و هم نقش  نقش مصرف کننده تواندیباشد( هم م یهر کس تواندیهر گره کامل )که م نیدر بالکچدر واقع  [18].می کند

اطالعات  یکامل از تمام یکپ کی ینیشبکه بالکچ کیهر گره کامل در  گرید انی. به بردیاطالعات را به خود بگ دکنندهیتول

 نیدر بالکچ .دینما یبه روز رسان یو حت یبه صورت مستقل اطالعات آن را بررس تواندیکرده و م رهیخود ذخ ستمیرا در س

 ینزد خود را بررس اطالعات و ... صحت "سهم اثبات"، "1کار اثبات"چون  ییها تمیها هر گره کامل با استفاده از الگور

 دهیچیپ یها تمیبا الگور (گره ها ریاز سا یافتیدر دیجد یتراکنش ها)از شبکه  یافتیدر دیکرده و با محاسبه اطالعات جد

کامل اطالعات که  یرا در کپ دیاطالعات جد ای ها ، تراکنش(و یا اثبات کار گواه بر کار تمیبه طور مثال الگور) یرمزنگار

 کیاصطالحا استخراج  د،یاضافه کردن اطالعات جد ،ینیبالکچ یها ستمیس در.کندیتنها نزد خود آن گره است، اضافه م

قرار  دیبالک جد کیآن را داخل  دیبا دیاضافه کردن اطالعات جد یهر گره برا ی. به عبارتشودیمی نامگذار دیبالک جد

 یگره ها استخراج کند، آن را به گره ها هیبالک را زودتر از بق کیکه  یروش، هر گره ا نیا در.آن را استخراج کند و داده

 تمیبا الگور را صحت د،یبالک جد نیاطالعات ا افتیفعال در شبکه، بعد از در گرِید ی. تمام گره هادهدیاطالع م زین گرید

شده  رهیذخ نیرا به بالکچ آن مقبول باشد، زیاز نظر آن ها ن دیبالک جد نیکه ا یکرده و در صورت یبررس یرمزنگار یها

 کیوجود ندارد و هر گره کامل،  یمرکز سیتابید کی نیدر بالکچ گریعبارت د به .کنندیخود اضافه م ستمیدر حافظه س

 زین نیچ بالک نیدر اطالعات ا یرییتغ نی. کوچک ترکندیم رهیدر خود ذخ زیرا ن نیبالکچ اطالعات کامل از تمام یکپ

 اطالعات و اضافه کردن آن بالک، به گرید یها گره یگره شروع شده و تنها در صورت توافق عموم کی توسط ابتدا

 میکن یآور ادیدارد  جا .شودیم لیاطالعات تبد یبه عنوان مرجع اصل یجیحافظه خودشان، به صورت تدر شده در رهیذخ

 بالک یاطالعات شبکه ها یدستکار لیدل نیدارد و به هم ازین یاریبس یبه توان محاسبات دیبالک جد کیکه استخراج 

 ینیچ بالک ستمیس کیدر  راتییتغ نیکوچک تر نیا است. عالوه بر یسرور-نتیکال یدشوار تر از شبکه ها اریبس ینیچ

خبردار  راتییتغ نیشدن آن، از ا ییاز نها شیپ زیشود و تمام آن ها ن دیینظارت و تا گرید یگره ها تیتوسط اکثر دیبا

 یاطالعات در شبکه ها رییو تغ شیرایآنجا که و از .دیآیم شیبه ندرت پ یسرور-نتیکال شیکه در آرا ی. اتفاقشوندیم

                                                           
1 Proof of work 
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خدشه  بایها تقر نیبالکچشده در  رهیذخاطالعات باشد،یم یادیز اریو زمان بس یصرف توان محاسبات ازمندین ،ینیبالکچ

 (یصددر 51 یمگر در حمله ها )است  ریناپذ

 

 

 تفاوت پایگاه داده سنتی و بالک چین -7

 شبکه شیآرا -1-7

 یها سیتابید و شبکه آن هاست. اکثر شبکه ها شینحوه آرا ،یسنت یها سیتابیها و د نیبالکچ یاصل یاز تفاوت ها یکی

تنها به عنوان مصرف  (ها نتیکال)از کاربران یسر کدر واقع ی کنند؛می استفاده سرور – نتیکال شیهنوز هم از آرا ،یسنت

با  توانندیباالتر م یدسترس سطوح با یکاربران گرید یاز سو؛ متصل شده یمرکز سیتابید چند ای کیکننده اطالعات به 

 یدر حال نیا .ندیحذف نما یحت ایو  شیرایو یراحت عالوه بر خواندن اطالعات آن ها را به ،یسرور مرکز کیاتصال به 

 [2] .کنندیمتمرکز در شبکه خود استفاده م ریشده و غ عیکامال توز یشیاز آرا ها نیاست که بالکچ

 متمرکز ریدر برابر کنترل غ یکنترل مرکز -2-7

 ناچارند ستمیس یکاربران عاد باشد،یم یتنها در دست عده محدود در دیتابیس های سنتی کنترل اطالعاتبا توجه به اینکه 

از  یاریبس یاصل یبنا ریبه کاربران ارشد، ز اعتماد. که در دست آنهاست اعتماد کامل داشته باشند یتا به آن ها و اطالعات

از آنجا که در عالوه براین از مشکالت بوده است. یاریساز بس نهیزم زیکه همواره ن باشدیم یسنت یوتریکامپ یشبکه ها

از  زین یدیحمالت متعدد و شد شوند،یم ینگهداری خاص یدر سرور ها یها تمام اطالعات به صورت مرکز ستمیس نیا

  Henry Canaday) (2017,  ( نحوه عملکرد بالک چین1شکل 
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 ازمندیبر بوده و ن نهیهز اریبس ،یبریسا یحمله ها نی.مقابله با اشودیم سرور ها وارد نیطرف هکر ها و افراد سودجو به ا

اعتماد داشته باشند  گریکدیبه  نکهیها تمام گره ها بدون ا نیدر بالکچاما  .باشدیم زینی ادیز یانسان یرویو ن یصرف انرژ

. پردازندیم گریکدیشبکه کنترل داشته باشد، به تبادل اطالعات با  یکه بر رو یاعتماد موردی نهاد مرکز چیبه ه ازیو بدون ن

 دییدر تا شده به کار گرفته یرمزنگار یها تمیالگور شود،یم نیکه باعث اعتماد در اطالعات شبکه بالکچ یفاکتور تنها

 ییبه تنها یکاربر چیاست که عمال ه نیسنگ یها به حد تمیالگور نیا حل؛ باشدیبالک م کیموجود در  یتراکنش ها

استخراج  یهااستخر اریخود را در اخت یتوان پردازش یاریبس یگره ها لیلد نیبه ا معموال و ستیقادر به حل آن ها ن

 نیا از .شودیاستفاده م دیبالک جد کیاستخراج  یتمام آن گره ها برا یو از مجموع توان محاسبات دهندیم مختلف قرار

 یاز توان محاسبات %51 حداقل دیبا یکند، از نظر تئور تیبخواهد اطالعات شبکه را به نفع خود هدا ینهاد ایرو اگر فرد 

بارها اتفاق افتاده که به طور مثال  [2]معروف است یدرصد 51به حمله  یتئور نی. اردیشبکه را به نفع خود به کار بگ

 شده است دهیپول و اطالعات دزد یقابل توجه زانیمورد هک و سرقت قرارگرفته اند و م یادیز یها تیبانک ها و سا

چند سرور سروکار دارند و فقط با هک آن ها به اطالعات  ای کیاتفاق ساده است. هکرها و سارقان فقط با  نیا لیدل

حداقل  دینفوذ در شبکه با یطرف هستند و برا یتیامن وتریها کامپ ونیلیهکرها با م نیکنند. اما در بالک چ یم دایدست پ

 یا یتوان محاسبات نیچن تیآنجا که مالک از( 1396 ،نیوار)آذر .ستا رممکنیرا هک کنند که غ وترهایدرصد کامپ 51

بزرگ، بدون  وی عموم ینیبالکچ یشبکه ها رسد،ینظر م به ممکن ریدولت غ کی یحت اینهاد،  کی ایشخص  کیتوسط 

به  ستمیکنترل س ،ینیبالکچ یدر شبکه ها گریعبارت د به .رسندیبه نظر م امن کامال ،یا ینهاد مرکز چیاتکا و اعتماد به ه

     .کندیآن را کنترل نم ینهاد مرکز ایفرد  چیو ه است شده عیمتمرکز، در تمام گره ها توز ریطور غ

 اطالعات یریو خدشه ناپذ تیامن -3-7

 جادیا ای CRUD   (Delete ،Update ،Create ) سه گانه اتیاز عمل یبانیپشت یسنت یها سیتابیمشترک اکثر د یژگیو

و حذف  شیرایجهان، و یسنت یها سیتابید نیو پر استفاده تر نیبزرگ تر در .باشدیو حذف اطالعات م شیرایو تا،ید

 ها که به سیتابید تیریمد یها ستمیاز س یاریبس در .است دیکردن اطالعات جد اضافهی اطالعات به همان راحت

RDBMS   ایها Relational DataBase Management System ییبا استفاده از زبان ها دیتوانیها معروف هستند، م 

و   MySQL, Oracle, SQL Server .دییحذف نما ای شیرایو یموجود را به راحت اطالعات PL/SQL ای SQL چون

 چون ییها سیتابیکه در حال حاضر د میکن یآور ادی زینکته را ن نیا دیبا البته .دسته هستند نیاز ا هاRDBMS گرید

Couchbase  ای Datomic  ،کرده و تنها اجازه اضافه یریو حذف اطالعات جلوگ شیرایشده اند که از و یطراح یطور 

اند که  شده عرضه زین Sqrrl و Accumulo چون ییها ستمیس گرید ی. از سودهندیاطالعات را م یطرفه  کی شدن

وجود،  نیباز هم با ا ی. ولکنندیم خود استفاده یتیسطوح امن نیتر قیدر عم یرمزنگار یها تمیها از الگور نیمانند بالکچ

 نیاز آنجا که در بالکچ .کنندینم نیرا تضم اطالعاتی ریها در ذات خود، خدشه ناپذ نیکدام از آن ها مانند بالکچ چیه

 یدر اطالعات قبل یرییتغ نیتر کوچک دیتمام گره ها قرار دارد، اگر شما بخواه اریدر اخت اطالعات یاز تمام یکپ کیها، 
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صورت  کیها تنها در  نیبالکچ رد .کنندیرا رد م آن آن با اطالعات خود، سهیشبکه با مقا گرید یگره ها د،یکن جادیا

 .آن اطالعات است یحاو یبالک ها ی دوباره و آن هم استخراج دیینما شیرایرا و یقبل یاطالعات بالک ها دیتوانیم

دوباره استخراج  ییتنها آن بالک را به دیموفق شد د،یدار اریکه در اخت یادیز اریبس یشما با توان محاسبات دیفرض کن حال

 یتردیجد یبالک ها گرید یها گره د،یبالک بوده ا نیکه شما در حال استخراج دوباره ا یحالت، زمان نی. در ادیکن

اعتبار در شبکه  اریآنجا که مع از .تر شده است یطوالن شما یبالک ها رهیآنها از زنج یبالک ها رهیاستخراج کرده و زنج

 یشما تنها در صورت گریعبارت د به .شودیرد م ها گره گریشما توسط د رهیزنج باشد،یتر م یطوالن رهیزنج ینیبالکچ یها

را  یبالک بعد نیاستخراج دوباره آن بالک، چند بر که عالوه دیکن رییرا دستخوش تغ یقبل یاطالعات بالک ها دیتوانیم

 و ینجوم یبه توان محاسبات یازمندین لیکار به دل نیا .دیکن استخراج گرید یاز تمام گره ها یشتریب اریبا سرعت بس زین

ها از خدشه در اطالعات  نیشده بالکچ عیمتمرکز و توز ریغ تیماه لیدل نیممکن است. به هم ریعمال غ ،یافتنیدست  ریغ

 [2] .کندیمی دائم ینوع کرده و آن ها را به یریجلوگ

 سرعت پردازش اطالعات:عملکرد و  -4-7

 تایید و مسئولیت میشوند ذخیره سرور چند یا یک در مرکزی صورت به اطالعات سنتی، های دیتابیس در که آنجا از

 .شوند اضافه ها سیستم این میتوانند به راحتی به جدید اطالعات است، خاصی عده دست در تنها نیز اطالعات این صحت

 ایجاد و لزومی به است، اول اولویت جدید اطالعات پردازش سرعت که مشاغل و صنایع از بسیاری در دلیل همین به

 .آیند می حساب به گزینه همچنان بهترین سنتی های دیتابیس ندارد، وجود اطالعات کنترل برای متمرکز غیر شبکه یک

 در صحت اطالعات تایید و دارند نیاز باالیی رسانی روز به سرعت که هایی سیستم در ها بالکچین از استفاده رو این از

 دلیل به ها نیز بالکچین سازمانی مصارف از بسیاری برای حتی این بر عالوه .نیست صرفه به نمیباشد، حیاتی بسیار ها آن

 برای که است صورتی به بالکچینی های شبکه در کاری روند باشند.نمی مناسبی گزینه جدید، اطالعات پردازش کندی

 گره تمام اطالع به و شده پخش شبکه سطح در اطالعات این باید ابتدا ،(های جدید بالک) جدید اطالعات شدن اضافه

 .شوند استخراج بر، زمان و پیچیده های الگوریتم حل با و بگیرند قرار جدیدی های بالک در سپس باید برسد، شبکه های

 گره تمام و سپس شده منتشر شبکه این های گره تمام سطح در بالک این مشخصات جدید، بالک یک استخراج از پس

 جدیدی اطالعات که است این صورت در تنها. کنند تایید مجددا را جدید گره این اطالعات صحت باید نیز دیگر های

 [2] .میشوند اضافه بالکچینی های شبکه در تایید مورد اطالعات کل دفتر به

 نگهداری تاریخچه اطالعات: -5-7

 بخواهید صورتی که در و میشوند ذخیره اطالعات وضعیت آخرین تنها فرض پیش صورت به سنتی های دیتابیس در

 ینسخه مختلف زمانی بازه های در اطالعات از باید یا نمایید، حفظ زمان گذر در نیز را اطالعات یسابقه یا تاریخچه

 قبلی اطالعات جایگزین را اطالعات که آخرین کنید طراحی ای گونه به را خود سیستم عملیات یا کنید، تهیه پشتیبان

 در ها بالکچین .میباشد زیادی فضای و هزینه نیازمند و بر زمان امری اطالعات، از پشتیبان نسخه نگهداری و تهیه .نکند
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 ها آن از بعدی های صحت تراکنش تایید برای و کرده نگهداری را ها تراکنش و تمامی اطالعات تاریخچه خود ذات

 در گذشته اطالعات وضعیت تا است الزم بالکچین، حتما در جدید اطالعات ایجاد برای دیگر عبارت به. میکنند استفاده

 دلیل همین به دائمی ذخیره میشوند، و ناپذیر خدشه صورت به اطالعات ها بالکچین در دیگر، طرف از .شود بررسی نیز

 را شبکه های تراکنش تمام میتوانید رو از این. است دسترس در حال لحظه تا بالکچین آن پیدایش لحظه از اطالعات تمام

 [2] کنید. مشاهده را آن جزئیات و دنبال کرده تراکنش اولین و بالک اولین تا ترتیب، به

 

 

 

 

 

 

 

 های مختلف صنعت بیمهدر شاخه پیاده سازی بالک چین -8

امروزه به دلیل اینکه بسیاری مدارک ازجمله اطالعات ضروری بیمه گزاران و ادعاهای صورت گرفته از سوی آن ها به 

صورت دستی و غیر خودکار جمع آوری می شود، فرآیند ارزیابی و پرداخت خسارات با مشکالت زیادی روبروست و 

 نیبالک چ یفناور نکهیبا وجود ا است.همکاری بین واحدهای مختلف  این رو نیازمند خطای زیادی می شود؛ از دچار

 یهادر نظر گرفته شده است. شرکت مهیآن در صنعت ب یبرا یجالب یخود قرار دارد، کاربردها یهیهنوز در مراحل اول

 توان بالقوه هستند. نیاز ا یریگبه فکر بهره زینوآور ن یهااستارتاپ زیو ن انزیال رینظ مهیبزرگ ب

 بیمه اتومبیل: -1-8

امروزه در بسیاری از کشورها آمار تقلبات در کیلومترشمار خودروها رو به افزایش است.به این صورت که با دستکاری 

تواند خودرو را جدیدتر و با استهالک کمتری نشان دهد؛ در نتیجه مشتریان مبلغ بیشتری را کیلومترشمار، هرکسی می

کنند تا با محاسبه مسافت هایی که خودرو به البته دولت ها تالش می کنند.ارزش واقعی خودرو پرداخت می نسبت به

در عوض می توان کیلومترشمارهای معمولی  اما این کافی نیست.؛ صورت ایمن پیموده است با این مسئله مقابله کنند

مسافت خودروها را در بالک چین ثبت می کنند تعویض  خودروها را با عناصر هوشمندی که به اینترنت متصل می شوند و

کند و از آنجا که از زنجیره بلوکی استفاده می شود کرد. این کار یک مدرک امنیتی و دیجیتالی برای هر خودرو ایجاد می

 (https://csiro.au)  ( تفاوت پایگاه داده سنتی و بالک چین2شکل 
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 کند. تواند تاریخچه وسایل نقلیه را جستجو و مشاهدهامکان دستکاری داده ها برای هیچ کس نیست و تنها هرکسی می

 100( پرورش داده شده و در حال حاضر نیز در حال آزمایش بر روی Boschدر واقع این مورد قبال در آزمایشگاه بوش )

با این کار می توان از وقوع بسیاری از تقلبات در بیمه های اتومبیل از قبیل  [15] ماشین در آلمان و سوئیس می باشد.

)از جمله  نامهمهیاطالعات صاحب ب یابیبا ارزهمچنین  اشین جلوگیری کرد.محاسبه حق بیمه بر اساس کارکرد جعلی م

در صورت  بتوان یحت دیکرد. شا هیرا به هر فرد ارا یخاص یامهیپوشش ب توانی( ممهیسالمت و سابقه ب ،یاطالعات مال

با خودرو و بر اساس  یمشتر یرانندگ لومتریهر ک یبه ازا اطمینان از صحت و سقم اطالعات ثبت شده در بالک چین

کارها را به صورت  نیهمه ا تواندیم نیداد. بالک چ رییمذکور را تغ مهیارزش ب سک،یمربوط به ر یرهایاز متغ یامجموعه

 [19] به انجام رساند. یآن

 بیمه های اموال :  -2-8

تخریب  امکان به سختی و شوند مشخص شناسه یا چند یک به وسیله به فرد منحصر به صورت میتوانند که دارایی هایی

 تاریخچه یگیریپ و دارایی مالکیت برای شناسایی میتوان موضوع این ازمیشوند.  ثبت بلوکی زنجیره در دارند جایگزینی یا

 سایر و لپتاپ یکی،اتومبیل ها، دارایی های فیز امالک، نظیر یا دیجیتالی فیزیکی) دارایی هر .کرد استفاده آن تراکنشهای

 صوصخبه  شخص هر توسط آن تراکنشهای تاریخچه و مالکیت و شده ثبت بلوکی در زنجیره تواند ارزشمند( می چیزهای

 [3] .شود گذار شناسایی بیمه

گذاران را بدهد. به این های بیمه امکان رهگیری و مدیریت دیجیتال اموال بیمهتواند به شرکتفناوری بالک چین می

ادهای یند ادعای خسارت و دریافت آن به صورت کامال خودکار و از طریق قراردآترتیب در صورت بروز خسارت، فر

پردازد و نیز گذار میای که بیمهنامه یک قرارداد خواهد بود که حق بیمهرسد. در این صورت، بیمههوشمند به انجام می

عیین میزان خسارت کار ظریفی باشد رداخت کند در آن درج شده است. البته شاید تپگر باید خسارتی را شرایطی که بیمه

تواند این فرایند را به مراتب این وجود، بالک چین می ه شکل خودکار به انجام رساند. باکه نتوان به صورت کامل ب

 [26] ازد.سکارآمدتر 

 :1در صورت کارکردپرداخت حق بیمه  -8-3

برای  2کاربرد را در بیمه نامه ها با تکیه بر اینترنت اشیاءقراردادهای هوشمند می توانند سیستم پرداخت حق بیمه بر اساس 

 GPSامضای اتوماتیک فعال کنند. به طور مثال حق بیمه بیمه نامه های مسافرتی تنها در صورتی اخذ شود که مختصات 

بیمه نامه مشتریان )مثال توسط گوشی های هوشمند آن ها( تایید کند که آنها در خارج از کشور هستند. در این صورت 

                                                           
1 Pay per use 

2 Internet Of Things 
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فعال شده و حق بیمه به صورت اتوماتیک به حساب شرکت بیمه واریز گردد. در حالت مشابه حق بیمه اتومبیل می تواند 

 [18]و  [17] .تنها در زمانی که بیمه گزاران در حال رانندگی هستند پرداخت شود

 کنندگانشرکت رار گیرد.فعال شده است مورد استفاده قبالک چین می تواند برای تایید اینکه آیا/چه زمان بیمه نامه در اینجا 

ه داده های و شرکت های بیمه( داده ها را در یک پایگاه داده مشترک ثبت کرده و تضمین می کنند ک مشتریان) طرفهر

بیمه( ن و شرکت به دلیل اینکه فقط دو طرف )مشتریادر این نوع کار به نظر می رسد که  .بیمه نامه ها تغییر نمی کنند

 دیباهمچنین  .ارتباط کمتری بین آن ها استکنند ه عمل میطدرگیر آن هستند و شرکت های بیمه در اینجا به عنوان واس

شده  نیدر حال حاضر توسط مقررات تضم مهیب یو شرکت ها انیمشتر نیمتعدد، اعتماد ب یاشاره کرد که در کشورها

بالک چین  یفناور ندهیحال، از آنجا که در آ نی. با انمی باشد بر شخص ثالث مورد اعتماد هیبه تک نیازی نیاست، بنابرا

بالک بر  یبتنم در صورت کارکرد پرداخت یها مهیخواهد شد، داشتن ب غیتبل با روند باالیی یجمع یرسانه ها لهیبه وس

 هایارز گرید ای بیت کوینمجاز به پرداخت در  انیمشتر این ترتیب به، تلقی شود یرقابت تیمز به عنوان تواند یمچین 

 [18].ابدی می شیافزا نیز یرمزنگار

 پرداخت خسارت : فرآیند  -4-8

ریزی تبدیل کند. این امر تواند قراردادهای کاغذی را به یک سری کد قابل برنامهقراردادهای هوشمند روی بالک چین می

ین زنجیره برای هر یک از فعاالن ا جبران خسارت و تعیین نقشهای رسیدگی به درخواست به خودکارسازی فرایند

لزامی ا مطابق با قوانینپردازد. یک قرارداد در واقع یک توافق مبتنی بر کاغذ بین دو یا چند طرف است که اجرای آن می

ن به وسیله آای است. یک قرارداد هوشمند یک قرارداد بین دو یا چند طرف است که بر روی بالک چین قرار دارد و اجر

 گیرد.کدهای دیجیتالی صورت می

تواند به صورت خودکار آن را رسد، قرارداد هوشمند میمی برای مثال، وقتی یک ادعای خسارت به دست شرکت بیمه

 [26] تأیید کرده و درخواست بررسی درستی ادعا و میزان خسارت را به کارشناس مربوطه ارجاع کند. .

به تازگی طرحی را بر بستر بالک چین هایپر لجر به صورت ویژه برای بیمه اموال طراحی کرده است. این  1بیمه الیانز

کند. به این ترتیب فرایند سامانه هر نوع تمدید، پرداخت حق بیمه و نیز ادعای خسارت را بر روی بالک چین ثبت می

پردازش »گوید: که از مدیران بیمه الیانز است می 2راتیگرشود. یان کتر میهای مختلف به مراتب سادهگردش کار بین طرف

 «شود.های داده میخودکار جایگزین تبادل هزاران ایمیل و انبوهی از فایل

 

                                                           
1 Allianz 

2 Yann Krattiger 



- 15 - 
 

 بیمه های درمانی و پزشکی:  -5-8

. باشدمی سیستم مختلف اجزای بین همکاری عدم دارد، وجود کنونی درمان و پزشکی های سیستم در که بزرگی مشکل

ش سوابق این حالت در؛ دنکن استفاده دالیلی به بنا خود قبلی بیمارستان از و برود دیگری بیمارستان به چنانچه فردی مثال

 فراوانی پول و وقت این میان در که شود انجام دوباره الزم های کار و ها تست همه باید و است صفر جدید بیمارستان در

 این در باشد؛ شده ذخیره بالکچین سیستم روی بر بیمار این پزشکی تاریخچه و سوابق که کنید تصور حال .رود می هدر

زیرا  داشت خواهند دسترسی آن به غیره و داروسازها پرستارها، پزشکان، و است دسترس در فورا بیمار همه سوابق حالت

 های قرارداد طریق از بالکچین اطالعات به دسترسی مدیریت و نظارت .است همگان دید معرض در و عمومی بالکچین

 عمل که زمانی. دارند قرار بالکچین در و اند شده نوشته کد صورت به قرارداد ها این که گرفت خواهد صورت هوشمند

 داده به دکتر دسترسی اجازه بیمار که وقتی مثال. شوند می اجرا خودکار به طور ها قرارداد این شود، می گزارش جدیدی

 [6].آورندمی فراهم را اجازه این و کرده کار به شروع هوشمند خودکار های قرارداد دهد،می را ها

های دهد که به جای ذخیره سوابق بیماران در پایگاههای بیمه میبالک چین این امکان را به فعاالن نظام سالمت و شرکت

طالعات حساس بیمار بر روی این ی مجزا، آن را به صورت رمزنگاری شده بر روی دفتر کل توزیع شده قرار دهند. اداده

شده ها و پزشکان به شکل کدگذاریها، بیمارستانگیرد و سایر اطالعات مورد نیاز برای تعامل میان بیمهشبکه قرار نمی

شود، این تغییر بر روی دفتر کل توزیع شده نیز هر گاه تغییری بر روی یک سند اعمال می گیرد.روی بالک چین قرار می

توانند به آن دسترسی یابند. بالک چین همچنین های بیمه و نیز فعاالن حوزه سالمت میشود. در نتیجه، شرکتاعمال می

 [26] شود.سازد. به این ترتیب امکان جستجوی بدون نام بیمار نیز فراهم میامکان دسترسی محدود را نیز فراهم می

 : حسابداری و تسویه حساب ها -6-8

 50تا  20 ایدرصد  25تا  10بالغ بر  یا نهیجهان، پس انداز هز ییو بخش اتکا مهیدر بازار ب چینبالک  یکاربرد فناور

درصد از این کاهش  60تا  30، در حدود ChainThatو  R3ش براساس گزار دالر در سال را در برخواهد داشت. اردیلیم

های مختلف روندها به تعامل بیشتر بین طرف( خواهد بود. این A&Sویه حساب ها )سهزینه در حوزه حسابداری و ت

مانند کارگزاران و بیمه گران منجر می شود زیرا این دو طرف باید درباره بدهی ها، توافق کرده و سپس پرداخت ها را 

 تجویز، اجرا و تطبیق کنند.

و مشکالت عملیاتی  به طور معمول در هماهنگی ها و تبادل اطالعات بین سازمان ها و سیستم های مختلف، پیچیدگی

رخ می دهد. یک زنجیره بلوکی و دفترکل توزیع شده می تواند به عنوان ثبت مشترک بین طرف های مالی عمل کرده و 

ویه حساب ها کمک سهماهنگی به وجود بیاورد. این هماهنگی به کاهش روندهای مشترک در بخش حسابداری و ت

 [16].خواهد کرد
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 توسعه بیمه های خرد: -7-8

( با همکاری بانک جهانی و شرکت های مالی بین المللی MIDP) 1در حال حاضر با توجه به اینکه برنامه توسعه بیمه خرد

با هدف کمک به افراد کم درآمد و ایجاد اثرات ماندگار با استفاده از آخرین  2018تا  2013طی سه مرحله در سال های 

 و خریداران بلوکی، زنجیره بر مبتنی فروشی خرده حوزه ؛ در[ 7]دانش و فناوری در دسترس در حال اجرا می باشد

 سیستم از ناشی اعتماد وضعیت، این در .گردند می متصل هم به آن، بر مترتب های هزینه و واسطه بدون فروشندگان

بیمه های  صنعت در بلوکی زنجیره بکارگیری باشد. با می آن امنیت و سیستم اعتبار و تبادالت امنیت هوشمند، قراردادهای

 ایمن بستر در تأمین، و مالیات و ها موجودی نظیر داخلی فرآیندهای مدیریت خرید، رفتارهای مشتری، وفاداری خرد،

 و شبکه روی بر عملیات تمامی قرارگیری و ها واسطه حذف با تراکنشها هزینه کاهش و بوده انجام قابل بلوکی زنجیره

 که هستند نوپایی شرکتهای جمله از Benebit و OB1 شرکتهای .بود خواهد امکانپذیر مشتریان، با برندها تعامل همچنین

)مقاله کاربرد بالک چین .باشند می فروشی خرده فضای در تحول ایجاد حال در بلوکی، زنجیره تکنولوژی از گیری بهره با

 در بیمه(.

 

 

 

 

 

 

 

 

مورد از بیمه گران  27، تعداد بیمه فضای بالک چین در نوآوریبا هدف شناسایی چشم اندازهای  MEDICIشرکت 

برخی از موارد پرکاربرد استفاده از بالک چین در صنعت بیمه و  بزرگ در سراسر جهان را مورد تجزیه و تحلیل قرار داد

 %( به ترتیب بیشترین استفاده از 2/21%( و سیستم پرداخت خودکار ) 3/30نامه ها)را شناسایی کرد. مدیریت بیمه 

                                                           
1 Micro Insurance Development Program 

MEDICI Research, 2018                   (کاربرد بالک چین در بیمه1نمودار 
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مدیریت اعالم خسارات، محصوالت جدید و نگهداری سوابق دیگر .را داشته اند بالک چین در صنعت بیمه تکنولوژی

 [20]ند.بخش های کلیدی هستند که شرکت های بیمه در حال توسعه از فناوری بالک چین استفاده می کن

 

 سناریوهای پیش بینی شده جهت استفاده از بالک چین و قراردادهای هوشمند در بیمه: -9

استفاده از بالک چین در این بخش طراحی شده است. بالک چین و قراردادهای  روش هایدر حال حاضر نمونه اولیه از 

با موفقیت  جهت افزایش سرعت رسیدگی به خسارات و کاهش هزینه های عملیاتی مخصوصهوشمند می توانند به طور 

مورد استفاده قرار گیرند. در این سناریو، یک قرارداد هوشمند می تواند بر اساس داده های حاصل از سنسورهای 

پروازها و یا  و یا از طریق وب )داده های مربوط به تاخیر فیزیکی)مثل سنسورهای مرطوب نصب شده روی سقف ها(

 داده های آب و هوایی( خسارات را جبران کند.

هویت افراد می تواند  بالک چین می تواند به عنوان زیرساخت جهت تایید هویت فرد به کار رود.در یک سناریوی دیگر، 

اب باز کردن حسنیاز به شناسایی داشته باشد) مثال در زمان  فرد با آدرس بالک چینی مرتبط باشد؛ پس از آن هر بار که

واند تراکنش های امضا شده را از آدرس خودش با اثبات اینکه وی مالک آدرس است ت بانکی یا خرید بیمه نامه( می

در واقع یک دفترکل مشترک جهت ثبت اسناد مشتریان، مدارک مالکیت آنها و غیره توسط نویسندگان  [12] بفرستد.

، بالک صورت گیردبه درستی  مراحل مذکور مختلف و اتصال آن با هویت دیجیتالی افراد مورد نیاز است. در صورتیکه 

 [18]ذاری اطالعات باشد. چین نیز میتواند یک راه حل خوب جهت فراهم کردن امکان نوشتن/اشتراک گ

جلوگیری از تقلب، بالک چین می تواند به عنوان یک دفترکل مشترک ، و  رزیابی ریسکا ،حق بیمهدر زمینه محاسبه 

مه می توانند بر سوابق قبلی شخص را ثبت کند)خسارات قبلی، تخلفات مرتکب شده،سوابق پزشکی و ...(.شرکت های بی

 ق بیمه بیمه نامه را محاسبه کنند.پایه این اطالعات جهت شناسایی تقلب ها اقدام کنند یا به صورت خودکار ح

در سناریوی پرداخت در هر بار استفاده/ بیمه های خرد، بالک چین و قراردادهای هوشمند می توانند بر اساس داده های 

 هایشان مورد استفاده قرار گیرند. ور فعال/غیرفعال کردن بیمه نامه ها و پوششظ، به منحسگرهاجمع آوری شده توسط 

به  بالک چین و قراردادهای هوشمند می توانند بیمه همتا به همتا،در نهایت طبق آخرین سناریوی تعریف شده، یعنی 

مدیریت خودکار صندوق  حمایت ازبه عنوان مثال  سازیغیر متمرکزری های کلیدی جهت ایجاد یک تغییر فناو عنوان

واقع این سناریو مستلزم عدم تعهد بوده و قراردادهای هوشمند می توانند تعامالت در [12]بیمه گری مطرح شوند های خود

با آن ها به طور بین چند طرف غیر معتمد را با ایجاد یک پایگاه داده مشترک مدیریت کند.همچنین از معامالت مرتبط 

.بنابراین تکیه بر بالک چین می تواند یک نیز کاربرد داردثبت خسارات/تایید هویت مشتریان مثال تراکنش های مربوط به 

انتشار همه موارد ذکر شده، با این وجود هدف بیمه های همتا به همتا حذف واسطه هاست . درنتیجه  انتخاب خوب باشد.
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 رای کسب و کارهای سنتی می باشد.سازمان های مستقل غیر متمرکز( یک تهدید جدی ب)DAO 1 بیمه های مبتنی بر 

[18] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 صنعت بیمه: ارتقایاستفاده از بالک چین در جهت  منحصر به فرد مزایای -10

از بالک چین در حال اجرا هستند از جمله اینکه از تکنولوژی پرداخت مشتری  متعددی کاربردهایدر صنعت بانکداری 

جهت تجارت و خدمات مبادله استفاده می کنند.حال آنکه صنعت بیمه )از لحاظ تطبیق با تکنولوژی( از صنعت بانکداری 

 واند بهره مند شود.عقب مانده است، اما با این وجود به طور منحصر به فردی از مزایای فناوری بالک چین میت

بالک چین میتواند چالش های رقابتی را در بین بسیاری از کاربران ایجاد کند. از جمله: تعامل با مشتریان ضعیف، رشد 

 محدود در بازارهای اشباع شده و روند دیجیتال سازی

افزایش ( 2 امکان رشد( 1 می کنیم: در ادامه مواردی را که بیشترین احتمال کاربرد در زمینه بیمه را دارد در سه مقوله ذکر

 کاهش هزینه ها به وسیله خودکارسازی فرایندهای کلیدی.( 3اثر بخشی 

  محصوالت و خدمات نوآورانه برای رشد: -1-10

بهبود مشارکت الف( رشد را برای شرکت های بیمه تسهیل کند:  امکان که بالک چین می تواند سه روش وجود دارد

امکان توسعه محصوالت بیمه ای مرتبط با  ج(  جدیدامکان ارائه محصوالت با هزینه مناسب برای بازارهای ب(  مشتری

 (IOT) اینترنت اشیاء

                                                           
1) Decentralised Autonomous Organisation 

 (https://codebrahma.com ,2018)قراردادهای هوشمند  (3شکل
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به عنوان یک پلتفرم توزیع شده و قابل اطمینان  استفاده از آنارئه می کند،  حوزه هابالقوه ای که بالک چین در این  پتانسیل

 برای کنترل اطالعات شخصی توسط مشتری، نظارت بر یکپارچگی بیمه ها و قراردادهای هوشمند است.

 الف( مشارکت مشتری

می باشد. ترس مشتریان  آنهایک اهرم مهم برای بهبود مشارکت  به عنوان اطالعات شخصی حوزهقرارگیری بالک چین در  

آن ها در  ناتوانیاز دست دادن کنترل اطالعات شخصی به محض آنکه به یک شرکت تحویل داده شود و  خصوصر د

می تواند به واسطه یک بالک چین کنترل شده توسط مشتری برای تایید نیاز به تکرار فرآیندهای ثبت اطالعات  صورت

 هویت یا اطالعات پزشکی/ سالمتی اداره شود.

؛ فقط تایید آن به طور بالک چین ذخیره نمی شود و تنها در دستگاه شخصی کاربر باقی می مانداطالعات شخصی در 

ص انجام شده است( در یک پزشک و شرح مذاکرات آن ) مثال معاینه ای که در یک تاریخ خا تجویزهای مرتبط بامثال 

مزایای بالک چین است. زیرا به تعداد  ازاستفاده ، کلید  ی شرکت کنندگانباال حجمدر اینجا  خواهد شد.ثبت یک بالک 

 د. نجهت استفاده مجدد از اطالعات تایید شده نیاز دار مختلف از بخش های زیادی

بالک چین همچنین می تواند از طریق افزایش سطح شفافیت، تعدیل تعرفه ها و خسارات اعالم شده مشارکت مشتریان 

مه نامه پرواز همتا به همتا ساخته شده به روی بالک چین از طریق بی، ETHرا بهبود ببخشد.به طور مثال استارتاپ 

قراردادهای هوشمند، در زمان تاخیر و یا لغو پروازهایی که از  طبق این بیمه نامه، قراردادهای هوشمند را رونمایی کرد.

 بیمه شده می کنندبلیط های  منابع معتبر اطالعات پرواز گزارش شده باشند، شروع به پرداخت خسارت به ذینفعان

خارجی قابل استفاده در قراردادهای هوشمند در )پیش گویی( نامیده می شود که برای ایجاد منابع  oraclesاصطالحا )

 [19] بالک چین به کار می رود(

بیمه همتا به همتا به عنوان یک مدل کسب و کار عرضه با استفاده از تکنولوژی های استاندارد  با وجود اینکه در گذشته

می شده است، بالک چین آن را به صورت شفاف تر و قابل اطمینان تر برای مصرف کنندگان ارائه می کند. به طوریکه 

مه هیچ مقام مرکزی کنترل نمی کند. برای ارائه دهنده، اینکار فقط ابزاری جهت خودکار سازی عملیات بیعملیات آن را 

 [19] ای همتا به همتا در سطح گسترده می باشد.

بالک چین،  رأسفارغ از اینکه اینکار به عنوان بخشی از بیمه همتا به همتا استفاده شوند یا خیر، قراردادهای هوشمند در 

سم پرداخت ارئه می دهند: اتوماسیون رسیدگی به خسارات را برقرار می کنند، یک مکانی از این قبیل مزایای متعددی را

معتبر و شفاف برای مشتری هستند و می توانند برای اجرای قوانین قراردادهای خاص استفاده شوند. به طور مثال در مورد 

یک قرارداد هوشمند می تواند اطمینان حاصل کند که خسارت تنها در صورتی پرداخت می شود که یک تصادف اتومبیل، 

 [19] و مورد تایید بیمه گر تعمیر شده باشد.اتومبیل در یک تعمیرگاه طرف قرارداد 
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بالک چین هم می توانند اجرا شوند، اما یک پلتفرم قرارداد هوشمند مبتنی بر بالک چین، ون داگرچه چنین برنامه هایی ب

داده و مزایای منحصر به فردی را ارائه می کند؛ نه تنها به دلیل عدم تمرکز، شفافیت و اعتبار را برای مشتریان افزایش 

چه در  ؛باعث خودکارسازی فرآیند توافق و تایید معامالت می شود، بلکه باعث تاثیر اساسی بر روی شبکه نیز می شود

 1مورد بیمه های همتا به همتا و چه در زمانی که چندین طرف امکان و یا تمایل به استفاده از سیستم متمرکز را ندارند.

[19] 

 جدیدبازارهای ب( 

ع اطالعاتی در صورتیکه صدور و رسیدگی به خسارات بر پایه قوانین تعریف شده و دسترسی به مناب جدیددر بازارهای 

رد اعمال گردد تا قابل اعتماد پایه ریزی شود، بالک چین همتا به همتا با قراردادهای هوشمند می توانند در بیمه های خ

مانی را ممکن است زت خسارت به کشاورزان بیمه شده باعث کاهش هزینه های آن ها شوند. برای مثال عملیات پرداخ

 اندازی شود که وقوع خشکسالی توسط پایگاه های اطالعاتی اقلیمی و آب و هوایی معتبر گزارش شده باشد.

 اینترنت اشیاءج( 

مه هایی که در یک مه نابی می توانند از طریقاتومبیل ها، وسایل و لوازم خانگی الکترونیکی و ... در زمینه اینترنت اشیاء، 

یی و سپس ، ابتدا خسارات را به صورت خودکار شناساشده اندهوشمند در یک شبکه بالک چین ثبت و مدیریت  قرارداد

 [19] و پرداخت خسارات را به انجام رساند.تعمیر، رسیدگی فرآیند 

 :افزایش اثربخشی در کشف تقلب و قیمت گذاری -2-10

تقلبات  ، کشف این FBIدرصد از خسارات ادعا شده به صورت تقلبی می باشند.طبق آمار  10الی  5حدود برآورد شده 

ایش اثربخشی میلیارد دالر در سال هزینه دارد. جهت افز 40برای شرکت های بیمه غیر درمانی در ایاالت متحده حدود 

ه را از می تواند دفتر ثبت توزیع شد ک چینجانی و ... بال یدر کشف تقلبات هویتی، تحریف گزارشات یا آسیب ها

 طریق اطالعات مشتری در موارد زیر مورد استفاده قرار دهد:

 و اصالت اشیاء و همچنین صحت اسناد )مثال گزارشات پزشکی( تایید اعتبار، مالکیت -

ی بررسی سابقه گزارشات و ادعاهای سرقت به پلیس و همچنین کشف هویت تایید شده اشخاص و الگوها -

 رفتاری افراد کالهبردار 

 اثبات تاریخ و زمان صدور بیمه نامه یا خرید یک محصول  -

                                                           
 هوشمند قرارداد مطالعه مورد –صدور و پرداخت خسارت خودکار  ندیفرآ 1

Dynamis  مهیشرکت در حال توسعه ب نیاست. ا یا مهیمحصوالت ب یهوشمند برا یقراردادها نهیدر زم نیبالک چ یاستارتاپ ها نیدتریاز جد یکی 

با  وشمنده یحالت قراردادها نیکند.در ا یگذاران استفاده م مهیب تیوضع دییتا یبرا یاجتماع یهمتا به همتا بوده و از اطالعات شبکه ها یکاریب یلیتکم

 .دهند ینامه و پرداخت خسارت را به صورت خودکار انجام م مهیصدور ب ندیهستند، فرآ ابیگزاران که در نقش ارز مهیب ریسا دییو تا بیتصو
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 تایید تغییرات مالکیت یا موقعیت مکانی  -

کاربردهایی فراتر از آنچه که از طریق روش های موجود با این وجود، به منظور رسیدن به مزایای خاص بالک چین جهت 

همکاری متمرکز بین بیمه گران،  -مثال از طریق انجمن های صنعت -استدر پایگاه داده ای سنتی امکان پذیر 

 1تولیدکنندگان، مشتریان و سایر بخش ها ضروری می باشد.

تبدیل به یک بازار چند  نیز تاثیرگذار هستند که امروزههمتا به همتا در رابطه با توسعه و پیشرفت اینترنت اشیاء، بیمه های 

ک چین می تواند های اتومبیل می باشد و البته این رقم در حال رشد می باشد.در اینجا بال میلیونی به خصوص برای بیمه

ه قرار مورد استفاد -روز رسانی تعرفه ها مثل مجوز به -به درخواست هایی که توسط بیمه گزاران ثبت می شود

ر و )پس از انیکه داده ها معتبگیرد.همچنین به عنوان یک مزیت کلیدی دیگر، کنترل دسترسی به اطالعات حساس تا زم

 تایید مشتری ( قابل استفاده مجدد برای سایر بخش ها باشد به شمار می رود.

 :کاهش هزینه های اداری -3-10

دادها، ثبت رارقبالک چین می تواند هزینه های اداری / عملیاتی را از طریق تایید اتوماتیک هویت بیمه گزاران و صحت 

ان و بین پزشک در از اشخاص ثالث کاهش دهد.)به طور مثال مبادالت اطالعات بیماران حساب خسارات و اطالعات

ریق به منظور رسیدگی به پرداخت ها قابل دسترسی باشد.( و خسارات را از طبخش جراحی توسط شرکت های بیمه 

سارات و خترل شده به سیستم مبتنی بر بالک چین یا قراردادهای هوشمند پرداخت کند. برای مثال اعطای دسترسی کن

سابرسی حیق یک روش سابقه آن ها بر روی بالک چین به بیمه گران اتکایی، موجب بهبود شفافیت برای آن ها از طر

 و در عین حال به صورت خودکار می باشد.شده، کم هزینه 

 

                                                           
  :محصول تیمورد مطالعه احراز هو "آسانتر صیتقلب جهت تشخ جادیا " 1

روش به کاربران اجازه  نیاست.ا Block verify و اقالم لوکس ییدارو ،یکیمانند اجناس الکترون ییکاالها یکشف تقلب برا نهیاز استارتاپ ها در زم یکی

 خیتار رهیذخ برچسب زدن محصوالت و سپس قیکار از طر نیکنند. ا یرا بررس یشده و معامالت جعل دهیدزد ایاجناس قاچاق  ،یدهد تا محصوالت جعل یم

  .باشد یم نیآن در بالک چ یو موجود

دفتر کل ثبت میکند.  کیتراکنشهای آنها را در  خچهیشرکتی است که با استفاده از فناوری زنجیره بالکی شناسنامه الماس ها و تار (Everledger ) اورلجر

بیمه،  ایدفتر ثبت می شوند و شرکته نیخصوصیات مخصوص الماس ها از قبیل ارتفاع، عرض، وزن ،قطر، رنگ و غیره به صورت رمزگذاری شده در ا

ررسی الماس ها دارد که شامل برای ب (API)خدمت تحت وب کیشرکت  نیالماس ها از آن استفاده کنند. ا یدیو تأ ییمالکان و مدعیان میتوانند برای شناسا

 دی( حال فرض کن1396ور یو فر یخسارت )توسط شرکتهای بیمه( و گزارش های پلیس در مورد الماس ها است.)رجب یخواندن ،به روزرسانی ادعاها جاد،یا

 کیکار  نیا ی. او براکندیسارت مطلب خ مهیو از ب کندیقطعه الماس از فروشگاهش اعالم م کیبر سرقت  ینادرست را مبن یجواهرفروش گزارش کی

بفروشد. از آنجا که  یمشتر کیبه  دیجد یتیالماس )که اصال سرقت نشده( را با هو نیا کندیم یو سع کندیالماس را جعل م نیمدارک مرتبط با ا یسر

 تواندیبلکه م ماند،یمصون م یاز ضرر مال مهیجواهرفروش رو شده و نه تنها ب نیاورلجر ثبت شده است، دست ا نیبالک چ یمشخصات الماس قبال بر رو

 [26] کند تیشکا زیفرد متقلب ن نیا هیعل
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 :در صنعت بیمه  استفاده از بالک چین یمحدودیت هاشرایط و  -11

خش بمعامالت  باتوجه به اینکه در حال حاضر شرایط خاصی در نظر گرفته شود.اجرای بالک چین می بایست تحت 

یق و تغییر ناپذیر های مختلفی را درگیر کرده، نه تنها مستلزم تضمین یک میانجی یا واسطه است، بلکه نیازمند پیشینه دق

ی تواند در متاریخ و زمان نیز می باشد.در این میان، بالک چین یک روش بدون واسطه را پیشنهاد می دهد. بالک چین 

طالعات مربوط به اعامالت، انگیزه های رقابتی بالقوه ای داشته باشند، دستکاری شرایطی مفید باشد که طرفین درگیر در م

ورد اعتمادی در مپرخطر باشد، احتمال استفاده متعدد از یک دارایی مشابه باال بوده و هیچ قدرت متمرکز  قبلیمعامالت 

 [19] دسترس نباشد.

ش مناسب به کار نمی رود. اگر معامالت تنها شامل تعداد بالعکس، شرایطی نیز وجود دارد که بالک چین به عنوان یک رو

یا اینکه یک واسطه معتبر وجود داشته باشد به بیمه گران  -یا نیاز به واسطه نداشته باشند -محدودی از بخش ها باشد

 طبق الگوی کاری فعلی خود ادامه دهند.توصیه می شود که امور خود را 

 روبرو اقتصادی و فنی، سازمانی چالش های زیاد با و است نرسیده خود بلوغ به و یافتهن تکامل کامال هنوز بالکچین امروزه

 های موقعیت بالکچین فناوری .میشود پذیرفته ها سازمان توسط ،همه ی این چالش ها برطرف شود که زمانی و شودمی 

 مجموعه همچنین و آوردمی فراهمرا  اعتماد به نیاز بدون همکاری ساختن مقدور و پیچیدگی تقلیل مانند نظیری بی

سازمان  همکاری صنعت، این در بالکچین از استفاده برای و راه این در .میکند ایجاد را تغییر قابل غیر و ایمن اطالعاتی

 بین از را سازی اعتماد به نیاز که شد محبوب دلیل این به بالکچین واقع در .است الزم نظر تبادل و گفتگو و بحث و ها

 [6] .ندارند متمرکز سازمان یک به نیاز برای مشارکت، کاربران و برده

 های سیستم های ضعف نقطه ترین بزرگ از همان طور که در بخش مقایسه بالک چین و پایگاه داده سنتی ذکر شد یکی

 موضوع این. میباشد سنتی های دیتابیس با مقایسه در اطالعات جدید پردازش در ها آن پایین بسیار سرعت چینی، بالک

 به.است کرده جلوگیری ها حوزه از بسیاری در ها چین بالک شدن از فراگیر که است هایی فاکتور ترین مهم از یکی

 اهمیت ناپذیری اطالعات، خدشه و امنیت که است پذیر توجیه هایی حوزه در تنها چین بالک از استفاده دیگر عبارت

از این رو هنگام انعقاد قراردادهای بیمه و یا  [2] .دارد جدید اطالعات پردازش و رسانی روز به سرعت از بیشتری بسیار

 پذیرش ریسکقراردادهای اتکایی که نیازمند بررسی بیشتر ریسک و دریافت اطالعات پیرامون متغیرهای تاثیرگذار در 

بالک چین به  بکارگیریباشد از شرکت بیمه نرخ  زمان یک فاکتور مهم برای بیمه گذار جهت دریافتچنانچه  هستند؛

در یک شبکه بالک چین موجب  وجودکلیه گره های م صحت اطالعات توسط تا تایید مدت زمان بیشتری دلیل صرف

  ردد.گعدم تمایل شرکت ها به استفاده از آن می
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 برای فراهم ینآنال شده تایید های هویت به نیاز است، موجود درمان و پزشکی در بالکچین از استفاده راه سر که مانعی

 های پروژه و افراد و نشده پیدا معضل این برای حلی راه حال به تا و است بهداشتی و پزشکی های مراقبت آورندگان

 [2] .هستند کار مشغول آن روی زیادی

یکی از خطاهای عمده ای که در که برای بالک چین تعریف شد برخی معتقدند  فوایدیی با این حال، با وجود همه

در واقع شرکت کنندگان دارای نام مستعار هستند اما ."خصوصی نیست "سیستم بالک چین وجود دارد این است که 

عملیات معامالت همیشه قابل رویت است. این مسئله پذیرش کامل فناوری بالک چین را دشوار ساخته است.طبق گفته 

ی تکیه بر شبکه های عمومی که با کامپیوترها اداره مشتریان ما به سازمان های پشت بالک چین و یا ایده " 1آمی-بن

در واقع در شرکت های بیمه باید امکان  [14]."هاستشوند شناخت و یا اعتماد ندارند. این یک مشکل بزرگ برای آنمی

شناسایی هویت شرکت کنندگان اعم از بیمه گذاران و شرکت های بیمه و سایر ذینفعان بدون در خطر افتادن خریم 

 خصی آن ها وجود داشته باشد.ش

تواند به همان اندازه که علی رغم تمام فعالیت های بالک چین، برخی از متخصصین معتقدند که اجرای این فناوری، نمی

مدیر شرکت های فناوری در حال ظهور در تامسون  "2جویس شن"دیگران پیش بینی میکنند به خوبی عمل کند. طبق نظر 

آیا برای شرکت هایی که مایل به استفاده از تکنولوژی بالک چین هستند این است که  های موجود چالشیکی از رویترز، 

طبق اظهار  ؟خیرتوان این تکنولوژی را با سیستم های سازمان های بزرگ، مشتریان و رقبا به طور کامل ادغام کرد یا می

را در رأس درجه سازمانی ن کاری خوب طراحی شده یک جریا برای اینکه این تکنولوژی کار کند، شما باید"نظر ایشان 

در این صورت چنانچه شرکت  [14] ."بالک چین داشته باشید که همه ذینفعان کلیدی به طور همزمان آن را پذیرفته باشند

داشته های بیمه که از تکنولوژی بالک چین استفاده کردند نتوانند پذیرش همزمان ذینفعان را در استفاده از بالک چین 

 باشند دچار اختالل در روند کاری صدور و پرداخت خسارت ها می شوند.

کارایی آن  همچنین این سیستم باید در برابر حمالت سایبری امن و همواره در دسترس باشد؛ چون در غیر اینصورت از

امپیوتر شخصی کهمراه یا  به شدت کاسته می شود. به عبارت دیگر اگر امکان انجام تراکنش ها و معامالت از طریق تلفن

حی یک پس طرا به شرکت کنندگان داده شد، باید حواسمان به بدافزارهای جاسوسی مخرب در این دستگاه ها باشد.

تفاده بیمه ای ما سیستم مبتنی بر بالک چین اصال کار آسانی نیست اما اگر اجرای آن با موفقیت باشد سیستم های مورد اس

 [13] هد شد.بسیار شفاف و کارآمد خوا

مقیاس  محدودیت های این تکنولوژی از لحاظبرخی قبل از بکارگیری اقدامات مشخص، با شرکت های بیمه می بایست 

 :اقدام نمایندم نسبت به پیاده سازی این سیست با در نظر گرفتن همه مواردده و پذیری، امنیت و استانداردسازی آشنا ش

                                                           
1 Ben-Ami,2016 

2 Joyce Shen,2016 
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اعتبارسنجی موجود بر اساس توافق و تکرارهای مداوم و همچنین میزان  مقیاس پذیری: با توجه به مکانیسم های -

روز افزون داده های ذخیره شده )مجموعه ای غیر قابل تغییر( مقیاس پذیری یک سیستم مبتنی بر بالک چین 

یک چالش قلمداد می شود. حتی اگر عملکرد جدیدی از بالک چین وجود داشته باشد که محدودیت های 

ری دارد، معامالت با سرعت/حجم باال، دستیابی به اطالعات در زمان واقعی و ذخیره داده ها با حجم اجرایی کمت

 باال در دامنه مورد انتظار و از پیش تعیین شده بالک چین قرار نمیگیرند.

امنیت: حوادث جدید نشان داده است که در اکوسیستم بالک چین نوع جدیدی از حمالت وجود دارد که بسیار  -

تر شناخته شده است. از این رو این حمالت، در مقایسه با آنچه در طراحی پایگاه داده ای متداول رخ می دهد کم

 امنیت کمتری دارد.

استاندارد سازی: به منظور تحقق مزایای پایدار از یک سیستم باز یا حداقل تا حدودی سیستم های مشترک و یا  -

و عملیات اثبات فقدان استانداردها  امال بحرانی تلقی می شوند.توزیع شده، استانداردها و معیارهای صنعت ک

شده و موفقیت آمیز کاربردی نشانگر این است که این فناوری هنوز در مراحل نخست رشد خود می باشد. در 

نتیجه ریسک اجرای راه حل های ناکارآمد و مورد نیاز به انجام اقدامات پیش از پیاده سازی جهت تشخیص و 

استاندارد های صنعت باالست و مستلزم این است که تصمیمات سرمایه گزاری با دقت بیشتری اتخاذ  برقراری

 [19] شود.

 نتیجه گیری:پیشنهادات و 

بالک چین یک تکنولوژی آماده به کشف برای شرکت های بیمه است؛ اما بهره برداری از آن هنوز راه طوالنی را در پیش 

ست که بالک چین به صورت یک سیستم توزیع شده عمل می کند. از این رو ارزش آن بیشتر دارد.این مسئله به این دلیل ا

 به همکاری با رقبا، تامین کنندگان و سایر بخش ها بستگی دارد.

عالوه بر موارد بررسی شده در این تحقیق، این پیشنهادات نیز به عنوان چشم انداز پیاده سازی این فناوری در صنعت بیمه 

 مد نظر قرار گیرد: می تواند

 آموزش پیاده سازی بالک چین برای مدیران ارشد بیمه ها با ارائه مزایای آن. -

از این تکنولوژی برای ردیابی محصوالت قانونی و مبارزه با محصوالت جعلی از قبیل بیمه نامه ها و ضمانت  -

. این کار از طریق اعطای مجوز به هرکسی برای تایید اینکه آیا این بیمه، همان گرددتفاده سنامه های جعلی ا

 یا نه صورت میگیرد.محصولی است که شما فکر میکنید 

قراردادهای هوشمند که به روی بالک چین قرار دارند در شرایط خاص می توانند اقدامات مشخصی را انجام  -

اردادهای هوشمند برای اعتبار ادعاهای خسارت و محاسبه مبالغ دهند. پیشنهاد می شود شرکت های بیمه از قر

 پرداختی استفاده کنند.
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و نوع پرداخت آن ها جهت تصمیم گیری شرکت ها در تمدید  –پرداختی و معوق  –امکان مشاهده حق بیمه ها  -

 اعمال گردد.و یا تحریم بیمه گذار و یا اعمال شرایط قانونی خاص بر روی بیمه نامه ها 

صورت استفاده از بالک چین در سیستم های بیمه تا حذف کلی واسطه ها موجب تعارض با منافع نمایندگان  در -

در صورت پیاده سازی این فناوری جهت پرداخت کارمزد به نمایندگان و کارگزاران  یسازوکارلذا  بیمه می شود.

 طراحی گردد.

ن را در فرآیندهای داخلی آزمون کنند و همزمان با هریک از شرکت های بیمه باید راه های بکارگیری بالک چی -

 بالغ شدن این فناوری از آن به عنوان اهرمی در جهت یادگیری و سودآوری استفاده نمایند.

بالک چین یک سرمایه گزاری در حوزه آیتی با چشم انداز پنج ساله تا تحقق کامل مزایای آن می باشد.در زمینه  در واقع

به اهداف می تواند سریعتر  دیگر با روش هایدت به مکانیسم توزیع شده بالک چین تکیه ندارند، های کاربردی که به ش

با بیمه های خرد همتا به به عبارت دیگر به منظور ارائه خدمتی کارآمد در بازارهای در حال توسعه  مشابه دست یابند.

به طور مثال  -گذاری اطالعات بین بخش های مختلفتوسعه محصوالت مربوط به اینترنت اشیاء، بهبود اشتراک همتا، 

 پتانسیل های منحصر به فردی را ارائه می کند. بالک چین -کشف تقلبات یا خودکارسازی فرایند رسیدگی به خسارات

برای صنعت بیمه ، این به معنی شروع کار به صورت مشترک بین کارشناسان تکنولوژی، استارتاپ ها، قانون به طور کلی 

ران و سایر بخش های بازار به منظور شناسایی چالش های طبیعت باز و غیرمتمرکز بالک چین می باشد. از جمله این گزا

مقررات و الزامات عملیاتی مربوط به حفاظت از داده ها و ، چالش ها محدودیت های تکنولوژی و بازار، قانون

 [19] استانداردسازی می باشد.

بیشترین احتمال استفاده از بالک چین را دارند می بایست درک  که حوزه هاییشرکت های بیمه به منظور تشخیص 

تهدیدی برای سایر بالک چین ، جدیدبه عنوان یک فناوری  جامعی از نیازها و نقاط ضعف مشتریان خود داشته باشند.

اما گزینه های متعددی جهت مقابله  به حساب می آید. رقبا در قالب الگوهای جدید کسب و کار و مزیت ارزشی آن ها

گیری  لید شکلو یا به کارگیری آن ها. کبا این تهدید وجود دارد؛ از قبیل: اتخاذ شیوه های کار استارتاپ ها، همکاری 

 آینده اکوسیستم بیمه ای بالک چین، مشارکت در فعالیت های مرتبط با صنعت بیمه در ابتدای آن می باشد.
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