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دومجهانيجنگدوراندرکهآمریکایي،محاسبه گرهایدربارۀرامقاله هااولینازیکيمنطق دان،دوبارل،آنری،١٩٤٨دسامبر٢٨تاریخدر

شدمیدهنااطالعاتفناوریبعدهاکهراچیزیسیاسيتبعاتمي کردتالشمقالهایندرآغازهمانازاو.کردچاپلومونددربودند،شدهطرّاحي

Un)نظارتکاپیتالیسمواصطالحنبودبیشنوپایينهالسایبرنتیککهدورانآندر.کندپیش بیني capitalisme de surveillance)مطرحهنوز

:شدخواهدمنجر«حکمرانيبرایماشیني»بهفناوریایننهایت،درکهدریافترانکتهایناو.بودنشده

عمومازانشناختيروتحلیلينظرگرفتندرباسپسوبازار،وتولیداتبهمربوطاطالعاتانواعگردآوریباکهکردتصوّرراماشینينمي توانآیا»

روندباکهمي کردپیش بینيدوبارل«؟کندمشخصشدهتعیینپیشازلحظۀهردرراوضعیتیکممکنخروجي هایانواعاعمالشان،وافراد

رخواهدبسیاستعرصۀدرراشگفت انگیز(ایاسطورههیوالیي)لویاتاني»اطالعاتفناوریداده ها،پردازشونگه داریظرفیت هایافزایشي

]٢0١٩ژوندیپلماتیکلوموندالکترونیکيازروزنامهنقل[«.کشید



پس از ایاالت متحده، چین، کشورهای حاشیۀ خليی  . در سرتاسر جهان سربرآورده اند «smart city»شهر هوشمند»هفتاد سال پس از آن، پروژه های 

کيرده بيود، ایين    پیش بینيي همان طور که دوبارل . فارس و بریتانیا، اکنون در فرانسه گروه های بزرگ صنعتي بر سر این بازار مشغول رقابت هستند 

کننيد و  لیيل پروژه ها در پي تکثیر ابزارهای اطالعاتي در سطح فضای عمومي شهرها مي باشند  تا بر جریان افراد و کاالها نظارت کنند، و آن ها را تح

بيا سيویۀ   به طيور خيا   « شهر هوشمند»، . مي شود« حکمراني الگوریتیمي»ادارۀ شهری بدین ترتیب وارد عصر . دربارۀ شان پیش بیني ارائه دهند

صحبت مي کنند «safe city»امن امنیتي اش تعریف مي شود، تا جایي که بازیگران صنعتي امروزاز شهر 



میانمایشيآزقراردادیراستا،همیندر.دارندنظاميدکترین هایوشهریحکمرانيتنگاتنگارتباطازنشانپروژه هااینبهمربوطاداریاسناد

.شدمنعقد٢0١٨ژوئندر«جهانسطحدرشهرنشینيچهارنعلتوسعۀ»بهعنایتباThalesمدیریتبهشرکتپانزدهازکنسرسیوميونیسشهرداری

یکدررایرهغوتروریسمجرائم،مانند«انسانيخطرات»واقلیميتغییراتمانند«طبیعيخطرات»،«فزایندهتهدیدهای»بهاشارهباقرارداداین

بهواکنشيچگونگدربارۀبحثبهرسدچهنمي شود،پدیده هااینسیاسيواجتماعياقتصادی،تبعاتبررسيبههماشاره ای.مي کندفرضسطح

به»توانبتا«کردشناسایيراضعیفنشانگرهای»و،«سنجیدوفجایعحوادثپیش بینيبرایراشرایطتمام»استالزمچیزهرازپیش.آن

داده هایۀبیشین»«واقعيزمانمدیریت»چارچوبدرهمهوهمه.دادارائه«پایهسناریو هایاساسبرهایيپیش بیني»و،«کردکمکبرنامه ریزی

.«فرماندهيوابربازرسيمرکز»در«موجود



.استاستوارفنينوآوریدوبر«امنشهر»

-اجتماعيایشبکه هدرخا ،طوربه-آنالینشخصياطالعاتپلیسي،مدارکمانندداده هاازمختلفيبسته هایتحلیلوجمع آوریامکاننخست،

وآمارتولیدبرایغیرهو

اطالعاتيزرگبسازمان هایتوسطگذشتهسالدهدرکهنظارتي ایابزارهایدامنۀ.تصمیماتخاذبرایکمکپیش گیری،پلیسمنطقراستایدردوم

وآوریجمعانامکنخست،.استاستوارفنينوآوریدوبر«امنشهر»منظور،بدین.استشدهگستردهپلیسيفعالیت هایتمامبرشده اندآزمایش

وآمارتولیدبرایغیرهو-اجتماعيهایشبکهدرخا ،طوربه-آنالینشخصياطالعاتپلیسي،مدارکمانندهادادهازمختلفيهایبستهتحلیل

اطالعاتيبزرگهایسازمانتوسطگذشتهسالدهدرکهاینظارتيابزارهایۀدامن.تصمیماتخاذبرایکمکگیری،پیشپلیسمنطقراستایدرنیز،

ياستشدهگستردهپلیسيهایفعالیتتمامبراندشدهآزمایش

وانسانيهایدادههمهلکنترمتضمنالکترونیکدولتبهالکترونیک،تجارتالکترونیکبانکداری،الکترونیکآموزشپروژهفرآیندسرانجامیعني

استشدهمنجرجهانشهروندانکردارورفتارتعیینوانسانيغیر



ین ميالي و  زار های غیر قابل کنترل و اپلي کیشن های روزآمدی که به همه کاربران یک محور مشترک خدمات نوفپدیدار شدن نرم ا

ختصات مکوشش خواهد شد کارگاه آموزشي در این . اری را در هاله ابهام فروبرده استدغیرمالي ارائه میدهند ، آینده حرفه حساب

ورد بحيث  م،دو فن آوری جدید که تصور میشود حرفه حسابداری را بطورکلي و حسابرسي را بطور اخص مورد تغییر اساسي دهند 

قرارداده شود



بلي فهرست ارجاع قینه زگاست که به صورت مستمر فهرستي از رده یا رکوردها را که هر کدام به اجماعبالک چین پایگاه داده توزیع شده و مبتني بر

دفتير  مانند یيک مي دهند، را حفظ مي کند و یا به طور کلي بالک چین یک سیستم ثبت اطالعات و گزارش توزیع شده که به صورت غیرمتمرکز بوده و

مکن اسيت  در این فن آوری با وجود کاربران متعددی که به طور هم زمان داده هایي را ثبت و اصالح مي کنند و م. اطالعاتي توزیع شده، عمل مي کند

١٩٩١ار در سيال  زنجیره بالک چین برای اولین بي . که آن داده ها با هم تداخل داشته باشند، شبکه قادر به حفظ یکپارچگي محتوای پایگاه داده  است

.وجودآمده توسط گروهي از پژوهش گران با ترکیب سه تکنولوژی جداگانه و منحصر به فرد  ب

بالک چین چیست ؟



تار هر ایسيتگاه  در این ساخ. یک شبکه ی خصوصي یا عمومي در دسترس استدر درون من یبالک چین یک نوع سامانه  دفتر کل توزیع شده بسیار ا

ده را ز کل پایگاه داکاری سرور،رایانه  شخصي، لپ تاپ، دستگاههای متصل به شبکه، و هرچیز دیگر در بستر این شبکه ها نسخه  کامل و بروزشده ای ا

شيبکه و  خواهد به این شبکه وارد شود از یک ساز و کار کسب اجماع نظرات مشارکت کنندگان درجدیدی که ميهدادهر . کنددر خود نگهداری مي

یا جعل بایيد بير   هر داده به دلیل پیشگیری از تحریف. جدید در دفتر کل ثبت شودداد رویبر اساس یک مهر زماني استفاده میکند، تا به عنوان یک 

خیره خود را نیز ذاساس یک الگوی از پیش تعیین شده در پایان یک زنجیره قرار گیرد؛ و عالوه بر داده های اصلي خود، امضای دیجیتالي بلوک قبلي

به هم متصيل و در  در واقع، بالک چین نام خود را از همین بلوک های. بلوک قبل نیز گفته میشود” هَش“به این امضای دیجیتالي بلوک قبلي، کدِ . کند

در . قرار یافته استاستدانست که بر اساس فن آوری دفاتر کل توزیع شده دادهبه طور خالصه، بالک چین را میتوان یک پایگاه.امتداد هم گرفته است

؛ و براسياس  این پایگاه داده دارای ميدیر نیسيت  . این پایگاه به منظور ورود داده جدید باید مجوز اکثریت کاربران فعال در بالک چین دریافت شود

ظ و به عالوه، در یک ساختار بالک چیني هر کاربر نسخه کاملي از داده هيای موجيود در پایگياه داده را حفي    . قواعد اتفاق نظر جمعي اداره میشود

ود در شيبکه  همه  تغییرات پایگاه داده نیز در همه دفاتر کيل موجي  . این پایگاه های داده لحظه به لحظه در حال بروزرساني هستند. نگهداری میکند

.بروزرساني میشود

بالک چین و کاربردهای آن



ه که یک کد رمزنگاری شده  منحصر به فرد که به منظور انجام معامله از جانب طيرفین معامليه ارائي   « public key»رمزنگاری شدهعمومي کلید. ١

.میشود 

ف سامانه ای که به هر فردی اجازه مي دهد تا با افراد دیگر تعامل مستقیم داشته باشد و بيه طير  (Peer-to-Peer)یا شبکه «  شبکه  همتا به همتا». ٢

.سوم نیازی ندارد

داد زیيادی رایانيه    زنجیره  بلوک را میتوان به شکل دفتر کل حسابداری که بین تع. منظور زمان بندی اسناد دیجیتالبه « برنامه ی نرم افزاری ». 3
بليوک  جیر ه ای ازتوزیع شده یا بانک اطالعاتي غیرمتمرکز که آمار تمامي تراکنش ها را در خود ثبت و بایگاني مي کند،  براین اساس بالک چین  زن

روجيي  هاست که در هر بلوک تعدادی تراکنش وجود دارد و اطالعات این تراکنش ها وارد یک تابع ریاضي با الگوریتم یک طرفيه و بيا ورودی و خ  

.مشخص مي شود که جهت حرکت از ورودی به سمت خروجي است

سه پایه تکنولوژیکي فن آوری بالک چین



ر آن بالک چین عالوه ب. یکپارچگي بدون هیچ کنترل کننده مرکزی حفظ مي شود، به ساختار داده ای رمزنگاری شده که بالک چین دارا است با توجه 

قیقه و یا هير  ند دچبرخوردار است که تحت این سیستم  همه  تراکنش های ایجاد شده در هر دوره  زماني مثال هر «  اکوسیستم خود حسابرسي»از نوعي 

راه حل برای چالش این ویژگي ها همراه با سایر ویژگي های مطلوب منجر به آن شده که بالک چین به  عنوان یک. ند ساعت با یکدیگر تطبیق مي یابدچ

.افشا و گزارشگری مالي از طرف اتحادیه اروپا مطرح شود

خودکنترلي روزآمدی بالک چین



تحقیقيات اخیير   .توسط امکانات بالک چین ها قابل اجرا اسيت به سادگي ، که این دوویژگي اساس حرفه حسابداری بر تأیید و اعتبارسنجي بنا شده 

ل که  فن آوری بالک چین مي تواند عامل دگردیسي و تحيو سازمان بورس امریکا نشان داده است و(Big Four)چهارموسسه بزرگ حسابرسي جهان 

.در حرفه نسبتاً قدیمي حسابداری شود 

ه  عنيوان  بي طرف دیگر افشا و گزارشگری مالي بانک ها با رشد بازارهای مالي و افزایش مقررات نظارتي یک چالش اساسي است که بيالک چيین  زا

کار، افشيا  زیرا  رشد بازارهای مالي و پیچیده شدن محیط کسب و.زیرساخت نوین و نوآورانه فن آوری اطالعات مي تواند در این حوزه راهگشا باشد

رمشتقه از قه و غیو گزارشگری اطالعات در بانک ها تبدیل به امری پیچیده، هزینه بر و زمان بر شده که البته طي سال های اخیر رشد ابزارهای مالي مشت

و جنس دارایي و بدهي های مالي و طرح مباحث نویني همچون ارزش گذاری منصفانه دارایي و بدهي های مالي و سایر مباحيث نيوین حسيابداری   

ی بانکها را  اجرای اتحادیه اروپا چالش جد. تغییرات هر روزه آن، افشا و گزارشگری مالي را در مقایسه با گذشته به امری پیچیده تر تبدیل نموده است

رای ایين  و سایر نهادهای نظارتي بر بانک ها صادر میشوند و بانکها ناچارند در اجي بانک های مرکزیقوانین ومقررات بي شماری که هز روز از طرف 

. زیادی را که هزینه بر هم هستند ، افشا نمایندقانون و مقررات اطالعات بسیار

کاربرد بالک چین در حرفه حسابداری



د اطالعات، میزان الوه بر هزینه بر بودن گزارشگری برای بانک، مباحثي همچون کیفیت اطالعات افشا شده، زمان صرف شده برای تولیالزامات ، عاین 

لي و در جهيت  امقابلیت اتکا به اطالعات و انتقال و ارتباط بین داده ها را نیز مطرح نموده و همه اینها در حالي است که با تغییرات جدید در بازارهای

در یرفتيه شيده   همسویي با این تغییرات، هر روز الزامات جدیدی برای افشا تبیین مي شود که حجم و اقالم افشا و گزارشگری بانک ها و شيرکتهای پذ 

.مایدامکان پذیر نرا بسادگي اجرای این الزامات بلک چین میتواند . بورس را افزایش مي دهد

ي برای افشا و گزارشگری مالمناسب استفاده از بالک چین را بعنوان  یک راه حل ٢0١6اتحادیه اروپا و موسسه بین المللي حسابرسي دیلویت از سال 

.در بانک ها و موسسات مالي و اعتباری مطرح نموده اند

کاربرد بالک چین در گزارشگری مالي بانکها 



؟نگهداری و حفاظت شوند صورت متمرکز یا غیر متمرکز به شرایطيدفاتر کل باید در چه مکاني و با چه : نگهداری

با سطوح وصيدفاتر عمومي یا همگاني در برابر دفاتر خصاستفاده از. چه کساني امکان استفاده از داده های موجود در دفتر کل را دارند: دسترسي

.دسترسي مشخص گردد

.شیوه مدل سازی داده و پایگاه داده ای نگه دارنده آن را توصیف مي کند: شیوه  نگهداری رفتار موجودیت ها

چه نوع داده هایي ساختارمند یا غیر ساختارمند باید ذخیره شوند؟: شیوه ساماندهي ویژگي های موجودیت ها

شيده و یيا   ارتباط شبکه ای و یيا شياخص  ارتباط بین رکوردها و موجودیت ها در دفاتر کل به صورت ، با ارتباط ، بدون ارتباط ، با: زنجیره عطف

هرگونه دیگر باشد؟

بالک چین دفتر کل ارکان 



اعتباریومالياتموسسدرگزارشگریبرایفردبهمنحصرطالیيمنبعیکچینبالککهاستباوراینبرنیزاروپااتحادیهبهاداراوراقوبورسسازمان

هزینهحداقلابوشفافکیفیت،باهوشمند،گزارشگریبهمنجرکهنمودتنظیمراداده هاازمتصليویکپارچهمخازنمي توانآنبسترهایتحتواست

کاربردارایدنیزاعتباری،وماليموسساتبرموثرنظارتوقانون گذارانبرایبلکهاعتباری،وماليموسساتگزارشگریبرایتنهانهکهشدخواهد

.استفراوان

Clearing)مبادالتپایاپایوتسویهبخشکارایيرشدبرایچینبالکفناوریازگذار،سرمایهبزرگبانک هایاگرمیشودگفته and Settlement)

ردچینبالکازاستفادهتاثیرکهاستجایياولینبانک ها،درتسویهبخشزیرا.شوندجویيصرفهدالرمیلیارددهحداقلباعثمي توانندکنند،استفاده

.مي شودمشاهدهآن

( ٢)کاربرد بالک چین در گزارشگری مالي بانکها



فرصتدلیلهمینبه.مي شودانجامدستيصورتبهومختلف،مراکزبینپیامزیادیتعدادکردنبدلوردطریقزامروزهابانکياطالعاتنتقالا

اوراقبورسسازمانموردهمیندر.استگشتهپدیداربخشاینزیربنایيبازسازیجهتبانکدارینظامدرچینبالکازاستفادهبرایبي بدیلي

پرداختبخشدرینهمچن.نمایدمنتقلچینبالکسیستمیکبهراسهاممبادالتازبعدتسویهاطالعاتاززیادیحجمکهشدهموفقاسترالیابهادار

آنازفادهاستحتيیاوخودپرداختسیستم هایدرتغییرایجادبرایچینبالکقابلیت هایبررسيحالدرجهانسراسردرمرکزیبانک هایها

مي تواندکوینبیتمانندمستقلدیجیتالارزهایگویدميکهاستچالشيبهپاسخحدودیتاموضوعاین.هستنددیجیتالارزهایراه اندازیبرای

.باشدافکندهسایه آنهاپوليکنترلسیاست هایبر

( 3)کاربرد بالک چین در امور تسویه گری در بانکها



رای ارسيال  از یک طرف سوئیفت، سیستم پیيام رسيان بيین بيانکي، بي     . در جریان استبین بانکها در زمینه پرداخت های برون مرزی، رقابت سختي 

ن بيه دنبيال   شرکت ها با بهره گیری از فناوری بالک چيی ازپرداخت هایي به ارزش تریلیون ها دالر مورد استفاده قرار مي گیرد، و از طرف دیگر تعداد 

بخش دیگری از فعالیتهای بيانکي کيه    .صرفه جویي در زمان و هزینه ها هستند، بطوریکه خود سوئیفت هم در حال بررسي استفاده از بالک چین است

ز هيم بيا کاغيذ    در زمینه تامین مالي اغلب مبادالت تجاری در جهان هنو. است تجارت بشدت تحت الشعاع بلک چین قرار گرفته تامین مالي مبادالت 

ه نظر ميي رسيد   ب. به عنوان مثال، صورت حساب بارنامه ها و اعتبارنامه ها به وسیله پست و فکس به اقصي نقاط جهان فرستاده مي شود. انجام مي شود

عضل است زیرا افراد کارشناسان خبره بانکي معتقدند بالک چین راه حل این م.. بسیاری از بانک ها در انتظار مدرنیزه شدن این فرآیند هستند هستند

که همجيوار هيم   )بطور مشخص در حال حاضر برای حمل نفت از سنگاپور به مالزی،.زیادی نیاز دارند که به اطالعات مشترکي دسترسي داشته باشند

فاده از بليک  یک روز به طول مي انجامد ولي  یک هفته زمان، صرف رسیدگي به پرونده های کاغذی مربوط به آن مي شود، در حالیکه با است( هستند 

ي ن دیجیتيال چین حداکثر میتوان در همان روز حمل،  کل این عملیات باتمام برسد ، به همین علت است که  دیجیتالي کردن امور مبادالت مالي بيدو 

 .کردن کل پروسه معامالت بي معني است

( ٤)کاربرد بالک چین در سوئیفت 



نيدری، اميور   بای برای استفاده بهینه از بالک چین به جز شرکت های حمل و نقل، باید کارگزاری ها و نمایندگي ها، و نیز بخش های دیگری از قبیل گيذرگاه هي  

بالک چيین بيدان   برد برای تایید این اوراق مبادالتي  استفاده مي شود، کار«مهر فیزیکي»در حالیکه هنوز هم از . مالیاتي و شرکت های بیمه نیز دیجیتالي شوند

ی ایين بيوده کيه    رآومعني است که تمامي این  فرایند از ابتدا تا انتهای هر فرایند مبادالتي و یا معامالتي، بصورت دیجیتالي در آید زیرا هدف اصلي این فين 

.امکان ایجاد فرآیندهای تجاری بین چند طرف بدون نیاز به روش های پیچیده  اشتراک اطالعات یا طرف سوم واسط را فراهم کند

. ثبيت کننيد  امکان مي دهد، دسترسي بالدرنگ و یکساني به داده ها داشته باشند و تراکنش های جدیيدی معامله ، این فناوری به همه  اطراف درگیر در فرآیند 

ون وجود یيک طيرف   بدب، استفاده از رمزنگاری این اطمینان را فراهم مي کند که داده های قبلي به هیچ وجه امکان تغییر و دست کاری نداشته باشند و به این ترتی

.سوم مورد اعتماد، مشکل نبود اعتماد بین طرف های درگیر حل مي شود

کاربرد بالک چین درسایر عملیات مالي 







نویسانوبالگطریقازعمدتابلکه)ایحرفههاینهادطرفازنههچاگرچین بالکبهمرتبطموضوعاتاخیرسالسهاليدوطينیزایراندرحاضر،حالدر

(یميتحرشرایطگرفتندرنطربا)چینبالکازاستفادهسمتبهحرکت،پیشرفتهجهاندرگرفتهصورتاقداماتبهتوجهباوشدهمطرح(ایحرفه

مقرراتتنظیمدارهدهع«کشوربانکي–پوليقانون»بموجبکهقانونيونظارتينهادبه عنوانایرانمرکزیبانکبرایخصو بهمسئلهاین.استاجتناب ناپذیر

سایرومرکزینکبااقداماتبین المللي،سطحدرمباحثبودننوبهتوجهباواستاهمیتحائز،باشدميبانک هابرنظارتوگزارشگریوافشاالزاماتتبیینو

ساتموسدروماليبازارهایدرآنمفاهیموکاربردهاتوسعهوهاچینبالکآثارازیافزارفهمدرستدرکراستایدرایراندرنظارتيومقرراتينهادهای

تغییراتدرکوسیرتفبرایفرصتآنکهازقبلبایدواستضروریجدیدتغییراتباشدنهمگاموبین الملليتغییراتباهمسویيهدفباایراناعتباریومالي

.گیردصورتالزماقداماتشود،محدودجدید

بالک چین در ایران 



که ) بیمه ه چتردفوتوان با استفاده از فن آوری بالک چین بطریقي عمل کرد که حساب بانکي های هوشمند در ایران ، ميخوشبختانه با صدور کارت

، کارت ( ه است امریکه در حال حال حاضر در کانادا و امریکا صورت گرفت-منبعد بصورت یک کد رمزینه با کارت هوشمند یکي شود تواند ميآن هم 

..( محل کيارو کد اقتصادی ، شناسه ملي ، شماره ثبت شرکت ها ، کد پستي محل اقامت ورنظی) هوشمند و سایر شماره های اشخا  حقیقي و حقوقي 

وترسيي نهادهيا   کلیک صورت گیرد البته بدیهي اسيت سيطح دس  بصورت یک دفتر عمومي توزیع شده عمل شود ، بطوریکه شناسائي اشخا  با یک

ر باشيي  جگير آن تيا  در چنین حالتي دی. به طوریکه این اطالعات برای همه قابل دسترس نباشدوند،تعریف شباید اشخا  مسئول در چنین سیستمي 

!  زء معرفي کند؟جتواند خودرا یک کاسب صادراتي با داشتن ده ها حساب و فعالیت اقتصادی نمي

اسناد ازمان ثبت بستر اولیه  این موضوع با اجرای طرح نظام جامع مالیاتي و لینک شدن پایگاه های اطالعاتي بیمه مرکزی ، بانک مرکزی ، گمرک ، س

. و سازمان ثبت احوال عمال در حال فراهم شدن مي باشد



ک محيل  این دفاتر ماهیت متمرکيز دارنيد و در یي   . ، پایگاههای داده ای به نوعي همان نقش دفاتر کل حسابداری در محیط سنتي رابازی میکننددرواقع 

ت که نیازمند یکي از معایب اصلي این روش نگهداری داده ها این اس. مرکزی به نام مرکز داده و بر روی سخت افزارهای ذخیره ساز یکتا نگهداری میشوند

و ( کيران ه)افزون بير ایين، نفيوذگران    .کسي که میتواند با اعمال نظرات خود بر روی داده ها تغییرات ایجاد کند. مدیر پایگاه داد ه ای مشخص هستند

یه های حفاظتي الازمجرمان به دلیل متمرکز بودن داده ها در یک مرکز داده و استفاده  سایر کاربران از این پایگاه داد ه ای متمرکز، میتوانند پس از عبور

.زننداز طریق ایجاد داده های جعلي یا تغیییر داد ه های قبلي به سادگي به کارهای نادرست و متقلبانه دست ب( مانند، دیوار آتش یا گذرواژه)

دفاتر کل حسابداری در بالک چین کدامند؟



سطح به کارگیری فين آوری اطالعيات در   ٢0١6، بعنوان بزرگترین موسسه حسابرسي جهان در سال ( Deloitte)موسسه حسابرسي و خدمات مشاوره دیلویت 

ود قوانین و مقررات بسیار کودکانه و عقب مانده دانسته  و یکي از اصلي ترین دالیل آن را عدم وج، سامانه های اطالعاتي حسابداری را در مقایسه با دیگر صنایع

سيامانه هيای   ایجاد یکپارچگي بيین از لحاظ کلي، بالک چین را میتوان یک فن آوری برای.درباره  درستي و اعتبار سامانه های اطالعاتي حسابداری مي داند

ر اشخا  حاضر اگر شرکت را تجمیعي از قراردادهای بین واحد گزارشگر مرکزی با سای. اطالعاتي حسابداری شرکت با دیگر طرف های قرارداد با شرکت دانست

خودکيار،  ورت در کسب و کار فرض کنیم، میتوان مدلي را برای سامانه اطالعاتي حسابداری فرض کرد که در آن بخش عمده ای از تراکنش های في مابین به ص

.امن، ساختارمند، روزآمد ، آني و نظار ت شده با رعایت کنترل داخلي پایه تعبیه شده در قراردادهای هوشمند ،  ثبت و نگهداری شود

بالک چین و حرفه حسابداری



ا نیيز مطيرح   بتوان ادعای حسابداری سه طرفه یا حتي چند طرفه رشاید ، تعهدات با توجه به ویژگي های قراردادهای هوشمند از جمله، برگشت ناپذیری 

و ای جدیيد  در دنیای جدید کسب و کار که موضوع اینترنت پول ها و ارزهای رمزنگاری شده محور تبادالت پولي قرار خواهد گرفت، قطعا پارادایم ه. کرد

شيدن فين   برای نمونه، با فراگیير . جدّی در حسابداری به وجود خواهد آمد؛ که بعید نیست چارچوب نظری گزارشگری مالي را نیز دچار دگرگوني کند

گزارشگری از این رو، ارزش گذاری و. آوری بالک چین مالکیت پذیری و اعمال کنترل بر دارائي های نرم افزاری و دیجیتالي بسیار افزایش خواهد یافت

الک چین تا حدودی به همین ترتیب، امکان پیاد ه سازی کم هزینه تر نظام دفترداری سه طرفه در بستر ب. ای مطلوب ترامکان پذیر خواهد شدآنها به شیو ه

تير  زیرساخت قراردادهای هوشمند امکان تعیین نقطه  بحراني کسب و تحقق درآمد در قراردادهای فن آورانه را تا حيدودی مشيخص  . برآورده میشود

.خواهد کرد و امکان کاهش نا اطمیناني در حسابداری محصوالت فن آورانه را فراهم خواهد کرد

بالگ چین و حسابداری سه طرفه



ثانیا،ً ثبيت  . استرا میتوان یک سامانه ی تراکنشي دانست؛ که اوال،ً دارای یک دفتر کل عمومي توزیع شده برای نگهداری داده های گذشتهاین گونه سامانه 

صورت آني صورت های دفتر کل مي توانند بهثالثاً، همه ذینفعان مشارکت کننده از طریق دسترسي به داده. های درون آن توسط همه کاربران تایید میشود

ریه افشای ذینفعان به زنجیره های مرتبط،  امکان توسعه نظیک سامانه حسابداری بالک چیني با افزودندر.های مالي مورد نیاز خود را تهیه و مشاهده کنند

توان بخش ه ای ميهمچنین، در چنین سامان. شدحاکمیت شرکتي امکان پذیر خواهدمفروضات اصول بیش از پیش بر مبنای مالي مستمر و پاسخگویي برخط

های موجيود در یيک   به دلیل قابلیت رهگیری تراکنش. عمد ه ایي از ریسک اطالعات را از طریق تایید مستقیم استفاده کنندگان به صورت برخط کاهش داد

ریت سيود  از این رو، شرکت ها توانایي چنداني نخواهند داشت تا از ابزارهای ميدی . بالک چین نیز امکان دسترسي مطلو بتر به روند سودآوری وجود دارد

.استفاده کنند

سامانه اطالعاتي حسابداری مبتني بر بالک چین



ک ساختار متن باز برای مثال، اتریوم ی. نسل سوم بالک چین با امکان ایجاد یک مدل کالن کسب و کار مبتني بر بالک چین در حوزه های مختلف ایجاد شده است

ز شيرکتهای  برخيي ا . و عمومي است که در بستر بالک چین پالتفرم های دفاتر کل عمومي و سیستم عاملي را برای ایجاد قراردادهای هوشمند ارائه کرده است

ین بالک چي وریفعال در حوزه  فن آوری اطالعات نیز اقداماتي در جهت روزآمد کردن خود و مقابله با ریسک های احتمالي از دست دادن بازار با رواج فن آ

ک چینيي در  راه اندازی کرده است تا مشتریان بتوانند از زیرساخت های بال« ابر الجوردی »برای مثال شرکت مایکروسافت ابزاری تحت عنوان . انجام داده اند

تفاده از فن آوری هيای  را به منظور اس« ابَرَ دفترکل »شرکت های آ ی بي ام، اینتل، و چند شرکت دیگر نیز پروژه  مشترکي، با عنوان . این پالتفرم استفاده کنند

.در بستر دفتر کل توزیع شده ، دردستورروز خود قرار داده اند

چینپالتفرم و حاکمیت بالک



وعي یيک  های خود موجب خواهند شد که بتوان به نفن آوری بالک چین از طریق ایجاد زنجیره  عطف مناسب و ساختاردهي مطلوب به ثبت داده ها در بلوک

شيارکت  داده های موجود در هر بلوک به دلیل احتمال تحریف بسیار پيایین و همچنيین اجمياع م   .سامانه  دفترداری مشترک برای طرفین معامله ایجاد کرد

میناني بیشيتر  و بيا   بنابراین، حسابرسان مي توانند با خیالي آسوده تر، اط.  حکم تاییدیه  تراکنش را داردالًکنندگان درباره صحت و درستي آن تراکنش، عم

نترلهيای  کخشيي صرف هزینه و زمان کمتر در این موضوع به ارائه  خدمات دارای ارزش افزوده باالتر، از جمله، بررسي مبادالت دارای پیچیدگي زیاد و اثرب

.(٢0١6دیلویت، )داخلي بپردازند

بالک چین و خدمات اطمینان بخشی



ازمیتوانسلفیاآتيتمعامالتسهیلمنظوربهمثال،برای.باشندتاثیرگذارماليصنعتبرمیتوانندمختلفيهایجنبهازچینبالکبرمبتنيهایآوریفن

چنداننهایآیندهدرکهاستشدهتوزیعدفاترکلپالتفرمکاربردازمرحلهنخستینتنهاچینبالک.کرداستفادههوشمندقراردادهایمطلوبهایویژگي

ويمحرمانگحفظدرخودخا ویژگیهایوساختاردلیلبهآوریفناینمضافا.ساختخواهدفراهمراریزیبرنامهقابلاقتصادایجادامکاندور

پولاینترنت»عنوانتحتموضوعيایجادحتيبرخيکهاستحدیتاتمایلاین.اشدباقتصادیوماليکارکردیهایحوزههمهتوجهموردبیشتراطمینان

.نمیدانندذهنازدوررا«ها

درآنقشنومجازیهایپولازایشبکهسازیپیادهبرایالگویيتبیینبهعنوانهمینباکتابيانتشاربا(٢0١6)«انتونوپلوساماندریاس»مثال،برای

.استپرداختهآیندهدیجیتالياقتصادیحوزه

بالک چین و صنعت مالي



هنگام ثبت نام اولیه یا زمان صدور دفترجه بیمه را به دفتير توزیيع   (Finger print)بالک چین این امکان را فراهم مي سازد تا اثر انگشت بیمه شدگان . ١

ر انگشيت  ریق که اثي شده بیمه شدگان که در سیستم بیمه و درمان کشور وجوددارد ،  متصل تا از تقلبات گسترده از دفترجه های بیمه جلوگیری کرد بدین ط

هميین موضيوع   . )بیمه شدگان هنگام مراجعه به پزشک یا مراگز درماني با اثر انگشت صاحب دفترچه مطابقت و در صورت تاید مورد پذیرش قرار گیرنيد 

(  ظاهرا قرارست با فعال شدن کد کارت های هوشمند جدید که جایگزین کارت ملي شده اند ، در دفاتر اسناد رسمي و بانکها صورت گیرد

تقلباتاز جلوگیری کاربرد بالک چین در 



کيه در  ) بیيل  بالک چین این امکان را فراهم مي سازد تا با ثبت شماره اتومبیل های بیمه شده با مشخصات مالک و یيا اسيتفاده کننيدگان از اتوم   . ٢

ي از دارندگان اتومبیل ، ، در هنگام تصادم دو اتومبیل با ارسال عکس صحنه تصادم توسط یک( کشورهای پیشرفته هنگام بیمه اتومبیل معرفي مي شوند

ازدیيد ثانویيه   اطالعات کروکي را که مي تواند توسط خسارت دیده تهیه شود را به پایگاه بیمه ای کشور ارسال و تا مبلغ مشخصي خسيارت بيدون ب  

ان بیمه ای بررسي بیمه ای توسط کارشناس-اتاق کنترل -در واقع کروکي ارسالي در کنترل روم)بصورت اتوماتیک بحساب خسارت دیده واریز شود 

(  خواهد شد

، عدی صورت گرفتيه  بالگ چین حسابرسان و سیستم مالیاتي را قادر مي سازد با دسترسي به ثبت های اولیه شرکت ها ، و مقایسه انها با اصالحات ب. 3

.امکان تقلب را بسیار کمتر نمایند



موردسکریجدولانتقالو(بودخواهدخا هایکیشناپليهمراهالبتهصدکه)حسابرسيموسساتتوسطچینبالکازاستفادهصورتدر.٤

بلک،رکتهاشماليصورتهایهایدادهانتقالبا،(برندميبکارراحسابرسيسازمانمنتشرهجدولعموماایراندرکه)حسبابرسيموسساتنظر

بصورتینچبالکشدهتوزیعدفاتردرموجودمستنداتوماليصورتهایهایدادهاساسبرراپیشنهادیحسابرسيبندهای،بودخواهدقادرچین

برای.(دهندميانجامهم(caseware)نظیرخا افزارهاینرمبرخيحاضرحالدرامریکه).کندمنتشرحسابرسيمدیرانبرایخودکار

.نمائیدمراجعه(www.caseware.com)آدرسبهورکیسافزارنرموآوریفنبابیشترآشنائي

برایشدهتوزیععموميکلدفتربهساله5یکدورهبرایراهاشرکتتاریخيهایدادهباشندقادرحسابرسيموسساتچنانجهاستبدیهي.5

راتفییردالیلوحسابرساننظرموردخا هایحسابدرعمدهتغییراتتاداردراامکاناینچینبلک،دهندانتقالگذشتههایدادهنگهداری

.کنندعملترموفقریسکارزیابيدرحسابرسانتادادهنمایش



هام شرکت خود های مدیران یک شرکت را در قبال تحصیل یا فروش سدر یک نظام مالي بالک چین محور، به راحتي و با شفافیت مي توان فعالیت. 6

پس از گذشت از این طریق، میتوان به اطالعات خصوصي دست یافت که ممکن است در ساختار فعلي خرید و فروش سهام. به صورت آني مشاهده کرد

ودی مي توانيد  از این رو، میتوان مدعي شد که بالک چین به دلیل افزایش سرعت تاثیرگذاری اطالعات بر قیمت تا حد. مدت زمان زیادی آشکار شود

.بر کارایي بازار بیافزاید



رینيت  گاه های فینگر پبانکها میتوانند با استفاده از فن آوری بالک چین در هنگام افتتاح حساب و یا صدور کارت بانکي بنام مشتریان از طریق دست. 7

(Finger Print ) یا(Eye-Catching )تقليب و  ، اثر انگشت یا چشم نگاری مشتری را به حساب و کارت بانک اتصال دهند که در چنین صورتي امکان

د چنین سیستمي باید البته برای ایجا. به صفر خواهد رسید( بدلیل نداشتن اثر انکشت یا اثر چشم صاحب صاحب) برداشت از حساب با کارتهای سرقتي 

، دارای بارکد خوان بيرای  ( ATM)باشند، مشابه اینکه  دستگاههای کارتخوان بانکي ( Finger Print)دستکاه های کارت خوان بانکي دارای قابلیت 

ه جای کارت ملي این موضوع با صدور کارت های هوشمند ب( . اگر چه بسیاری ازآنها در ایران کار نمي کنند)شناسائي قبوض تلفن و آّب و یرق هستند

کیشن های متنوع ميي  بدیهي است در آینده نزدیک موبایل ها و لب تاپ و دستگاه های کامپیوتر نیز با استفاده از اپلی. عمال به سادگي قابل تحقق است

زینه خا  ، شوند بطوریکه نقل و انتقاالت بانکي از طریق موبیل و لب تاپ و کامپیوتر هم عالوه بر کدهای رم( Finger print)توانند عمال داری انواع 

-Eye)یا چشم نگاری ( Finger Print)برای هویت شناسي مشتریان از روش تائید  اثر انگشت   Catching )که در صورت تحقيق  . استفاده خواهد شد

ت افراد حيل نشيود،   اگر مسئله شناسایي هوی. شناسایي هویت مشتریان یا کاربران یک مولفه اصلي است. چنین امری ،تقلبات به حداقل خواهد رسید 

ن حساب متعلق بيه  تصور کنید شما اطالعات حساب افراد را داشته باشید ولي دقیقاً ندانید که آ. نمي توان از بالک چین در هیچ برنامه ای استفاده کرد

یا کارت مثل هزاران حساب بي صاحب در ایران که مورد استفاده قاچاقچیان ، پولشویان و دیگر افراد خالفکار بصورت حساب اجاه ای.چه کسي است

هکرهای بین اگر چه تجربه بشریت نشان داده که متقلبین درصدد یافتن راه های جدید برخواهند آمد و حضور جامعه. بانک اجاره ای ، قرار مي گیرد

.!المللي  موید این امراست بطوریکه گفته مي شود در آینده احتمال  ظهور دولت های هکر بسیار زیاد است



توان به طریقيي  در دانشگاه ها با استفاده از فن آوری بالک جین و ایجاد دفتر کل توزیع شده دانشجویان با اثر انگشت و یا چشم نگاری، می-٨

شورهای همجوار که در حال حاضر برای امتحانات تافل و آیلتس در ک) عمل کرد که امکان جایگزیني دانشجویان بجای همدیگر ، به قصد تقلب 

.ین برد، را ازب( که قادر به گذرانیدن این امتحانات نیستد ، شرکت میکنندایران صورت میگیرد و افراد حرفه ای، بجای دانشجویاني 



اتریوم یک پالتفرم. است که بزودی درآینده نزدیک شاهد آن خواهیم بود( Smart Contract)از دیگر حوزه های کاربردی بلک چین ، قراردادهای هوشمند 

برنامه ها تحيت  این. آزاد مبتني بر فن آوری بالک چین است که توسعه دهندگان را قادر مي سازد تا برنامه های غیرمتمرکز خود را روی آن پیاده سازی کنند

. انجام مي شونديپولکنترل و نظارت هیچ سازمان و نهادی نخواهند بود و تراکنش ها و معامالت روی اتریوم به صورت کامال مستقل از بانک ها یا نهادهای دیگر 

ونه هیچ گ: اتریوم یک پلتفرم غیرمتمرکز است که قراردادهای هوشمند را اجرا مي کند. استETHارز دیجیتال این شبکه هم اتر نام دارد و واحد اختصاری آن 

.احتمال از کارافتادگي، سانسور، تقلب یا دخالت افراد شخص ثالث برای برنامه هایي که روی اتریوم اجرا مي شوند، وجود ندارد

و همچنین تیم ها مي توانند ارز دیجیتال خيود را بير اسياس ایين     اتریوم امکان تعریف قرارداد هوشمند را در اختیار کاربران خود قرار مي دهدبرای نمونه،

ليومن . ستنیز پالتفرمي غیرمتمرکز برای پروژه های مالي است که سرعت تراکنش در آن به مراتب از اتریوم سریع تر ا (Stellar)استالر. پالتفرم تعریف کنند

(XLM) هير  . میلیارد از آن ایجاد شده است که رفته رفته و به صورت خودکار به بازار عرضيه ميي شيود   ١00، واحد ارز استفاده شده در شبکه استالر است و

وجيود دارد کيه بيه     (Cardano)همچنین پروژه دیگری به نام کاردانو. ثانیه با یک ده هرازم کارکزد انجام  مي شود6تراکنش در شبکه استالر در کمتر از 

تيال  پروژه های متعدد زیاد دیگری نیز وجود دارد و هير از چنيد گياهي، ارز دیجی   . چالش های دیگری نظیر توسعه سامانه های غیرمتمرکز اداری مي پردازد

.جدیدی نیز به بازار عرضه مي شود

دبالک چین با قراردادهای هوشمنکاربرد



وجوداطالعاتدستکاریامکانصورتایندر.شودثبتشدهتوزیعدفترچندینرویبرامنصورتبههاتراکنشتاآوردميفراهمرازیرساختيچینبالک

نخواهدوجوداهدادهصحتازاطمینانحصولبرایمختلفهایآزمونانجامبهنیازیکهچرا.استاهمیتحائزبسیارحسابرسانبرایقابلیتيچنین.ندارد

هایسایتحاضرحالدرمثالعنوانبه.شوندمطلعهاتراکنشصحتازمستقیمصورتبهتوانندميحسابرسانهمچنین.داشت

www.blockchain.comوwww.blockexplorer.comکنندميمنتشرراشدهانجامهایتراکنشازبرخياطالعاتکههستندمرجعيدو.

تاثیر بالک چین بر ماموریت های حسابرسان داخلي



ذیر ش بیني مي کنند که در صورت تحقق کامل بالک چین، حسابرسي مستمر امکيان پي  یپ( Deloitte)برخي از متخصصان موسسه حسابرسي دیلویت

ظيارت  درچنيین حيالتي  ن  .واقعیت آن است که زیرساخت حسابرسي مستمر ، وجود یک حسابرسي فعال داخلي کارآ و موثر مي باشيد  . خواهد شد

بدیهي است که  این تنها یک روی سکه است، .حسابرسان بر تراکنش ها و حصول اطمینان از صحت آنها در زمان انجام تراکنش امکان پذیر خواهد بود

ندین ميورد دزدی و  تاکنون چ. بالک چین گرچه یک بستر ایمن برای ثبت تراکنش ها ارائه نموده، لیکن خود از تقلب و سو استفاده در امان نبوده است

.تقلب در پول های مجازی تولید شده براساس فن آوری بالک چین گزارش شده است

میلیون دالر از پول های مجازی ادریوم را از یک کیف پيول الکترونیکيي سيرقت    3٢میالدی یک هکر توانست به ارزش ٢0١7به عنوان مثال در سال 

ي در آینيده  براین اساس حسابرسان داخل. شواهد نشان مي دهد پول های مجازی تولید شده براساس این فن آوری دارای امنیت کامل نیستند.. کند

.همواره با دغدغه تقلب و سایر ریسک های امنیتي این پول ها مواجه خواهند بود



کاربرد بالک چین در حسابرسي و گزارش های مالي.١

، اسياس فرآینيد   ثبت سوابق معامالت در یک دفتر کل. اگر قرار باشد بالک چین فقط در یک حوزه کاربرد داشته باشد، آن حوزه جائي مگر حسابداری نیست

ربخشيي  حال با غیرمتمرکزسازی این دفتر کل به شکلي ایمن مي تواند همکاری میان نهادهای مختليف را افيزایش داد و بير کيارایي و اث    . حسابداری است

عيان بيدان   ستم های غیرمتمرکز این امکان را فراهم مي سازد تا گزارش های مالي را به سندی زنده تبدیل کنند، به طوری که هميه ذینف سی .حسابداری افزود

در واقع یکيي از  .ه هنوز تا این مرحله فاصله داریم اما گزارش دهي آني مقصدی است که بالک چین مي تواند ما را به آن برساندچاگر . دسترسي داشته باشند

ند حسابرسيي  و نیز تسهیل فرآی( صورتهای مالي روزآمد) مهمترین دست آوردهای بلک چین در آینده نزدیک دسترسي به تهیه گزارش های آني حسابداری 

ترس قيرار  اگر اطالعات مالي به صورت آنيي در دسي  . مستمر مي باشد که امکان تهیه گزارشات  مالي آني سبب ایجاد تحول در حرفه حسابرسي نیز مي شود

کال موجود در از بین خواهد رفت وحسابرسان مي توانند بموقع متوجه هر نوع اش، است «اخطار بعد واقعه»گیرد، مشکل اساسي گزارشات حسابرسي که همانا 

.ارزش آفریني حسابرسي صورت عملي خواهد گرفتصورتهای مالي شده و

متمرکزنظارتبا الگوهای غیرمتمرکز بالک چین مبتني بر کاربردهای 



کاربرد بالک چین در ایجاد شفافیت در معامالت .٢

ت رعسي اگر چه تقلب در معامله، کالهبرداری و انجام معامالت صوری، بصورت روزمره میتوانند صورت گیرند و پیشرفت هيای فين آوری بيه ویيژه افيزایش      

 دهيي آنيي   ارشتراکنش های مالي سبب شده همواره راه  گریزهای  جدیدی برای دور زدن قانون و سوءاستفاده پیدا شود ، اما بالک چین ضمن اینکه امکان گز

در . عامالت ببخشيد مبهمالي را فراهم میسازد ، مي تواند ابزاری برای جلوگیری از اشتباه، تقلب و نیز کالهبرداری در معامالت باش و در نتیجه شفافیت الزم را

کيرد کيه   مشياهده واقع نگراني اندیشمندان حاضر در کنفرانس داووس امسال پیشي گرفتن فن آوری بر انسان بوده که اولین آثار آنرا در بالک چین میتوان

.زیرساخت بیت کوین برآن استوارست 

(٢)رکزنظارت متمبا الگوهای غیرمتمرکز بالک چین مبتني بر کاربردهای 



کاربرد بالک چین در ارزهای دیجیتال.3

و نیز مقررات برای ایجاد شدن( نظیر دالر یا یورو)زیرا پول های رسمي . از نخستین کاربردهای بالک چین ظهور  بیت کوین و سایر رمز ارزها مي باشد

، سيازوکار بيرای   به بیاني دیگر، عرضه این نوع پول. اما رمزارزها به شکلي برنامه ای عمل مي کنند. هستند( بانک های مرکزی)نیازمند واسطه ، عرضه 

وده است که ثابيت  بیت کوین از این روی دگرگون ساز ب. ردوبدل شدن آن بین طرفین و نیز سایر ویژگي های آن از پیش به صورت کد تعریف شده است

دیگری با قابلیت های پس از بیت کوین، پروژه های دیگری نیز تعریف شدند و ارزهای دیجیتال. کرده پول دیجیتالي مي تواند به شکلي مستقل عمل کند

.پیشرفته تر و تکمیل تر وارد بازار شدند

(3)رکزنظارت متمبا الگوهای غیرمتمرکز بالک چین مبتني بر کاربردهای 



تند که مجموع های از کدهای نرم افزاری هسقراردادهای هوشمند. امروزه بسیاری ، نسل دوم بالک چین را با امکان ایجاد قراردادهای هوشمند مي شناسند

ایين قراردادهيا نيوع جدیيدی از انجيام      . به منظور بررسي و اجرای خودکار شرایط، ضوابط و تعهدات مورد توافق طرفین یک قرارداد طراحي شده اند

ارداد از ض قير قراردادها در دنیای دیجیتال به شمار مي آیند که به دلیل ویژگي هایي همچون، برگشت ناپذیری و رهگیری پذیری، تا حدود زیادی امکان نق

ت را به عالوه بر این، قراردادهای هوشمند به دلیل حذف واسطه ها و اشخا  ثالث کاهش هزینه های جانبي معامال. دهدسوی هر یک از طرفین را کاهش مي

ک چین بدون هرگونيه  برای مثال، خرید وسایل نقلیه به صورت مستقیم ازفروشنده انجام میشود و این انتقال و تغییر مالکیت در بستر بال. همراه خواهند داشت

.هزینه ی داللي یا هزینه های مرتبط با انتقال سند مالکیت به صورت مکانیزه ثبت میشود

قراردادهای هوشمند



حق بیميه بيه   از یک دوره شاهد حذف نمایندگي ها و تعلق کل سودپسدانست بطوریکه عمال میتوان همین عمل را در مورد خرید بیمه نامه ها قابل کارکرد

.شرکت بیمه ای باشیم

رح شد مط« ایجاد بلوکهایي برای بازارهای آزاد دیجیتالي :قراردادهای هوشمند» با عنوان « نیک سزابو»، توسط ١٩٩6ایده ی اولیه این فن آوری، در سال 

مینيان  از دیگر ویژگي های کاربردی و مطلوب این قراردادها فراهم کردن ساز و کار وجه تضمین بيرای اط . با عنوان دیگری به چاپ رسید١٩٩7که در سال 

.ودزیربنای قرارداد هوشمند پشتیباني میشبا اصوال این وجوه نوعي ارز رمزنگاری شده است که در بالک چین . طرفین از انجام تعهدات است

(2)هوشمندقراردادهای 



شخص و ، و همچنین، قراردادهای هوشمند با قواعد مقرار مي گیرداز آن جا که در بالک چین ها، ساز و کار زماني برای ثبت رویدادها مورد استفاده 

بيه  . کنندرایي برنامه ریزی شده وجود دارد، مدیران توانایي کمتری دارند تا با تعجیل یا تاخیر در شناسایي رویدادها و تراکنش ها، اقدام به حساب آ

تعهدی کيه عمومياً   امکان مدیریت اقالم، ها و عدم امکان درج یک ثبت حسابداری در بین ثبت های قبلي همین ترتیب، به دلیل برگشت ناپذیری ثبت

با این توصیف حسابداران در دنیای جدیيد کسيب و کيار بایيد     .بسیار دشوار خواهد شد، شود نیزپس از پایان سال مالي برنامه ریزی و مدیریت مي

داده های توانایي استفاده از. شدمهارت ها و دانش خود را روزآمد نمایند،  چرا که در چنین فضایي نیازهای جدید جایگزین نیازهای قدیمي خواهد

یکي از موارد حائز اهمیيت کياربرد   .خام و تفسیر پیچیدگي های موجود در داده ها برای تجزیه و تحلیل آینده ی کسب و کار یکي از این نیازها است

تری ، حسابرس اصلي رس شرکت مادر و حسابرس یا حسابرسان شرکتهای وابسته مي باشد که با توجه به اشتراک سه گانه مشببالک چین در رابطه حسا

قت بیهوده از بيین و حسابرسان فرعي عمال با دسترسي حسابرس اصلي به کلیه اطالعات درفرآیند بالک چین ، موضوع مکاتبه و نامه نگاری و صرف و

.به  کاهش هزینه حسابرسي هم منجرشودقاعدتا مي تواندرفته و زمان حسابرسي شرکت اصلي کوتاه تر خواهدشد که 



نگي باالتری را بيه  همچنین شرکت ها نقدی.بالک چین از طریق ایجاد زیرساختي ارزان قیمت و با سرعت باال در تسویه  حساب و انتقال مالکیت، عمل مي کند

.رندنسبت ساختار فعلي در قبال دارایي های دیجیتالي و غیردیجیتالي نظیر اوراق قابل داد و ستد در یک بازار سرمایه بالک چیني نیازدا

کوتياهي  ادی، از جمله معایب این فن آوری نیز میتوان به عدم وجود استاندارد مشخص و همگاني، هزینه باالی ناشي از افزونگي ، مقیاس ناپذیری اقتصي 

ینترنتي فراموش نکنیم بیت کوین مستقر بر بالک چین الزاما باید بر دستکاههای ا .و پیچیدگي های فني آن اشاره کردطول کدهای قابل حمل در هر بلوک

رمایه گذاران ، در ایران در صورت رفع تحریم و امنیت مورد نطر س( برق)که دارای مصرف باالی برق هستند ، مستقر شوند که با توجه به هزینه ارزان انرژی 

.اهد بوددر اشتغال کشورنیز موثر خو، احتماال بسیاری از سرورهای بالک چیني میتواند در ایران استقرار که این موصوع عالوه بر امتیازات خا 

نقاط قوت و نقاط ضعف، اتتهدید، هافرصت



ازگشت تراکنش اگر یکي از کارکنان سازمان به صورت عمدی یا غیر عمدی مبلغي را به یک حساب نادرست منتقل کند، در حال حاضر امکاني برای ب1.
.وجود ندارد

اگر حساب بانکي یک سازمان در محیط پول های رمزنگاری شده مورد سو استفاده قرار گیرد، هیچ مرجع قانوني در حال حاضر پاسخگو و. رسيیدگي  2
.(چرا که در بسیاری از کشورها هنوز پول های رمزنگاری شده به صورت قانوني پذیرفته نشده اند. )کننده به این رخداد نخواهد بود

البته پیش .تاگر کلیدی خصوصي که رمزنگاری با آن انجام شده است گم شود، امکان دسترسي به اسناد و وجوه تولید شده با آن وجود نخواهد داش3.
. تنشان مي دهند که تا زمان تاثیرگذاری بالک چین بر ماموریت های حسابرسان داخلي هنوز زمان زیادی بياقي اسي   PWCو Deloitteبیني های

لیکن در صورت تحقق این رویکرد، تحول در روش ها و رویکردهای حسابرسي ضروری است

رو سيازد  برخي از محدودیت های فعلي بالک چین که مي تواند حسابرسان را با مشکل روب
:عبارتند از



نوینروشیکابریرایانش.مي نامند«ابریرایانش»راپردازشيسرویستأمین کننده ینرم افزارهایوسخت افزاریدیتاسنترهای،بطورکلي

بکه هایشمانندارتباطيشبکه هایطریقازوپردازشيسرویسیکصورتبهشده،مجازیاغلبوگسترشقابلمنابعآندرکهاستپردازش

برایخاصيتجهیزاتبهنیازیکاربرکهآنبدوناست،تقاضااساسبرکاربربهسرویس دهيمدل،اینمحوریت.مي شودعرضهاینترنتومحلي

اطالعداشتنبهیازنبدونمشترککهکردتشبیهبرق رسانيشبکهبهمي توانراسرویساین.باشدآگاهپردازشاینانجاممحلازیاداشتهپردازش

در.مي کندتامینارخودالکتریکيوسایلازاستفادهبرایالزمانرژیدرگاه،یکطریقازاتصالباتنهاآن،تولیددقیقمکانوبرقتولیدنحوه یاز

کهدباورناینبرحوزهاینمتخصصان.استاطالعاتآوریفنحوزه یدرمهمآوریفنیکبهشدنتبدیلحالدرابریرایانشاخیرسال های

Cloud)ابریرایانش Computing)،کردخواهددگرگوناطالعاتآوریفنحوزه یدررافرآیندها.

چیست؟( Cloud Computing)رایانش ابری



Cloud)ابریرایانشمنطق Computing)،گردهایشازگرفتنبهرهباکاربرچندمیانرایانهمختلفمنابعکهمعنياینبهاست؛زمانياشتراک

وباالقیمتدلیلبهزماني کهگرفت؛قراراستفادهمورد١٩50دههدرباراولینراهکاراین.مي شودگذاشتهاشتراکبهچندوظیفه ایوچندبرنامه ای

دسترسيمرکزیرایانهیکبهکاربرچندروش،اینبانتیجهدرنداشت،وجودکاربرهربرایرایانهتهیهامکانمرکزی،رایانه هایبزرگاندازه

 گذاریبه اشتراکراهکارهایتدریجيتکاملراابریسرویس هایمي توانبنابراین.مي کردنداستفادهآنخدماتازمشترکطوربهوداشتند

.دانست١٩50دههدررایانه ها

راحدوافیزیکيمحیطیکرویمتفاوتمحاسباتيمحیطچندازاستفادهامکانکهشدمطرحمجازیماشین هایایده یمیالدی،١٩70دههدر

شرکت هایمیالدی،١٩٩0دههدر.دادارتقاجدیدیسطحبهبود،شدهمطرح١٩50دههدرکهرازمانياشتراکایده،اینمي ساخت،امکان پذیر

هربرایتقلمسفیزیکيساختارهایایجادجایبهوسیلهاینبه.ساختندامکان پذیرراشدهمجازی سازیارتباطاتبهدسترسيامکانمخابراتي

.شدفراهمکاربرانازوسیعيطیفبرایفیزیکيزیرساخت هایبه اشتراک گذاریامکانکاربر،

تاریخچه سرویس های ابری



ل از سيال  بسیاری از کارشناسان پیش بیني میکنند که با تلفیق این دو فن آوری تا قبي « Block chain»و «Cloud»با توجه به همساني و همپوشاني فن آوری  

 TCP/IP Protocol Architecture)خواهیم بود که در واقع ابداع یکنوع بالک چین بر مبنيای «Block-Cloud»  شاهد ظهور فن آوری چدیدی بنام ٢0١5

Model )فاینانس زیر پوشش این فن آوری  قرار خواهند گرفت  -درچنین حالتي عمال تمامي فعالیت های داده ای و مالي .مي باشد

(Block-Cloud)پیش بیني ابداع بالک کالد



Cloud)ابریرایانشآوریفناصليهدف Computing)،صورتمجازی سازیصورتبهکهمحاسباتيمنابعازعظیميحجمبهدسترسيامکان

هزینهپرداختي،محاسباتسرویس هایازمدلایندر.مي شودانجامیکپارچهسیستمیکایجادومنابعتجمیعازاستفادهباعملاین.باشدمي،گرفته

.مي شودانجاممنابعازاستفادهمدتومقداراساسبرنیزمشتریتوسط



دسترسيامکان٢006سالازشرکتاین.کردایفاابریپردازشگسترشدرمهمينقشکهکردایجادراخودسرویسوبآمازونشرکت٢00٢سالدر

گوگلابریسرویسارائهباهمگوگلشرکت.استهکردفراهمهمگانيپردازشپایهبرراآمازونسرویس هایوبطریقازخودسامانهبه

google)داکس docs)ریابرایانشبستربررامتنوعيخدماتمختلفشرکت هایآنازپسوآوردجامعهعمومسطحبهراابریخدماتسال،هماندر

.کردندفراهم



انه یيک سيام  اگر چه هنوز ناشناخته های بالک چین خیلي هم روشن نیست اما تجربه عملي و مستندات کارکردی این فن آوری نشان داده  ، که بالک چيین 

زنجیره داده ها در این فن آوری به بلوک های مختلف در یک. غیرمتمرکز برای نگهداری داده ها است که همه داده های درون این شبکه رمزنگاری میشوند

زیرساختي جدید برای فن آوری های مرتبط با بالک چین را میتوان. تقسیم میشوند، و پیوند ارتباطي بین داده ها نیز از طریق کدهای یکتای بلوک قبلي است

ود که با به کارگیری فن در واقع، میتوان به این امید ب. برپایي اقتصاد دیجیتالي نوین دانست که در آینده امکان تاثیرات شگرفي بر صنعت مالي خواهد داشت

سيطح  همچنین، برخي از ادعاهای موجود در. آوری بالک چین سطح اعتماد عمومي به داده های مالي و حسابداری به میزاني باورنکردني باال خواهد رفت

اشيتن  در مجموع، فن آوری بالک چيین بيا برد  . صورت های مالي بدون نیاز به انجام خدمات اطمینان بخشي حسابرسي مورد پذیرش قرار خواهند گرفت

.برخي از محدودیتهای موجود در اصول و ضوابط حسابداری، حسابرسي و مالي، اعتبار این حرفه ها را نزد عموم جامعه ارتقاء خواهد داد
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