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  چکیده
 

و  شوند یوصل م نترنتیبه ا يگریپس از د یکی ی،کیزیف يایکه در آن اش يا ندهیآ فیتوص يبرا یانشیرا یمفهوم ایاش نترنتیا
با یکدیگر  با شناسه هاي منحصر به فرد و توانایی انتقال داده ها بر روي یک شبکه، گرفته ودر ارتباط قرار  گرید يایبا اش

 تعامل برقرار می کنند.
باشد.  استفاده از بالك چین می، هاي موجود راه حل یکی از کند که جدیدي بروز پیدا می امنیتی ، چالشهايشبکهبا رشد این 

به یک سیستم یا ابر مرکزي جهت احراز هویت و شناسایی بی نیاز   سازد که از اتکاء این تکنولوژي تجهیزات موجود را قادر می
امکان برقراري ارتباط بین تجهیزات مختلف و جلوگیري از کالهبرداري و جعل هویت را  ،امن ا ایجاد یک شبکه مششوند و ب

  .سازد فراهم می

بالك چین  کهی اند. سیستم خود جلب نموده  را بهها توجه زیادي چین -بالكهاي اخیر،  رمزپایه در سال اکنش هايترو  با رشد ارزها
سازي یک سیستم غیرمتمرکز و مطمئن سوق داده  اند، به مبارزه با متمرکزسازي منجر شده و کاربران را به پیاده نمودهسازي یادهپها 

آینده شاهد  هاي اند، که در سال کرده گذاري بر روي آن هاي بزرگی اقدام به سرمایه علت اطمینان باال به این سیستم، شرکت است. به
کوین طراحی  چین یک دفترکل جهانی است که در اصل براي ردیابی بیت فناوري بالك .بوداستفاده بیشتر از این سیستم خواهیم 

 به که است معنی این به این. کند ردیابی را چیزي هر تا کرد ریزي برنامه اي گونه به را آن توان می حال، این با شده است.
 .تداش دخواه پی در اشیا اینترنت بهبود براي زیادي چین مزایاي بالك کارگیري

چین و به صورت حفظ حریم خصوصی کاربران در بالك در سناریوهاي مختلفی که براي اینترنت اشیا مطرح است، تامین
نرم افزارهاي غیر متمرکز و داده اي عمومی، راهکارها و شیوه هاي ارتباطی نظیر به نظیر، نقش کلیدي و مهمی را در توسعه 

ایفا می کند. در این مقاله سعی بر آن می شود تا به مسئله امنیت در اینترنت شود، دستگاه نصب می  لیون هایمکه بر روي 
 اشیا با استفاده از راهکارهاي تکنولوژي بالك چین پرداخته می شود. 

 

 اینترنت اشیا، بالك چین، حریم خصوصی، امنیت، سیستم هاي غیر متمرکز کلمات کلیدي:

 مقدمه

 که تهدیداتیبه جهان واقعی بر طرف شود امنیت است.  به منظور وارد کردن اینترنت اشیا اي که بایدهاي عمدهیکی از چالش
هاي ارتباطی مختلف، تهدیدات هدف کانال ند، مانند حمالت باهست متعدد گذارد تأثیر اشیا اینترنت نهادهاي بر تواند می

که در آن نهادهاي ناهمگن  تی اینترنت اشیافیزیکی، محرومیت از خدمات، ساخت هویت، و غیره. در نهایت، پیچیدگی ذا
می توانند اطالعات را با یکدیگر مبادله کنند، پیچیدگی هاي بیشتر طراحی و بکارگیري  ،متعدد واقع در زمینه هاي مختلف
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ارتند از: عب لش مهم و پیچیده در اینترنت اشیااز جمله دو چا .هاي امنیتی کارآمد، سازگار و مقیاس پذیر را می طلبدمکانیزم
 .امنیت و حریم خصوصی

-سرویس میبه یزیکی در قابلیت دسترسی هایی است که موجب قطعی فرسی غیرقانونی به اطالعات و حملهامنیت شامل دست
شناخته شده اند. از یک طرف،  وري اینترنت اشیاااي از مسائل مهم در زمینه فنامنیت و حریم شخصی به طور گستردهگردد. 

و یکپارچگی اطالعات منتقل شده و ذخیره شده باید تضمین گردد، و احراز هویت و مکانیزم هاي صدور مجوز  محرمانه بودن
براي جلوگیري از دسترسی ناشایست کاربران و یا دستگاه هاي غیر مجاز نادرست فراهم گردد. از سوي دیگر، حریم خصوصی 

گمنام ماندن کاربران باید به عنوان یک جنبه اساسی به ویژه در ارائه  کاربران، به عنوان توانایی پشتیبانی از حفاظت داده ها و
 .اطالعات حساس و یا شخصی در نظر گرفته شود

بنابراین پیشنهاد هاي بسیاري در این زمینه ارایه می گردد که یکی از آن ها ارایه خدمات با کنترل دسترسی می باشد که 
وع سبب می گردد تا با تاخیر هاي باالیی در شبکه مواجه شده و برخی اقدامات ممکن است دیدگاه مناسبی باشد اما این موض

براي مثال چنانچه سطح دسترسی را براي کاربرانی که خدمات امنیتی استفاده می کنند مورد نظر  و خدمات را مختل نماید.
 . این موضوع وارد گردد خطرات بیشتري بر ،ممکن است با در دسترس نبودن شخص در صورت بروز مشکل ،قرار دهیم

بندي می شوند که عبارتند از: تهدیدات خارجی ست. این تهدیدات به دو دسته طبقههدف قانون امنیت، محافظت از تهدیدات ا
براي مانند حمله مهاجمان به تشکیالت سیستم و تهدیدات داخلی مانند سوء استفاده از سیستم و یا اطالعات. سه عامل اصلی 

ود دارد: محرمانه بودن اطالعات، حفظ حریم خصوصی و اعتماد. محرمانه بودن اطالعات تضمین می کند تنها امنیت وجحفظ 
کاربران مجاز قادر به دسترسی و تغییر داده باشند، و آن شامل دو جنبه است: اول، مکانیزم کنترل دسترسی و دوم، یک فرایند 

ی در سیستم تضمین شده است و نمونه رایج از اعتماد، گواهینامه هاي احراز هویت اشیاء. اعتماد جهت اعمال قوانین امنیت
دیجیتال هستند. حریم خصوصی به عنوان یک کنترل دسترسی به اطالعات شخصی تعریف شده است و نگهداري اطالعات 

است. بیشتر ویژگی هاي حفظ حریم خصوصی، سري بودن، گمنامی و خلوتی آن  .طالعات محرمانه را مقدور می سازدخاص و ا
هاي بهبود حریم وريامحققان در حال حاضر به دنبال افزایش و توسعه حریم خصوصی در برنامه هاي کاربردي هستند، فن

ت از هویت در اینترنت آن براي محافظ از و ، تراکنش یا سیستم متمایل گردداشیا می تواند به موضوع 1(PET) خصوصی
منیت و حریم خصوصی براي تضمین یک تعامل قابل اعتماد بین دنیاي فیزیکی و شود. در محیط اینترنت اشیا، ااستفاده 

  .]20[دنیاي مجازي مهم هستند
تعریف می کند و اشاره می کند که  "محدودیت دسترسی دیگران به یک شخص") حریم خصوصی را به عنوان 2008گیبس (

رل اطالعات)، ناشناسی (اقدام بدون توجه دیگران) و این محدودیت بر اساس سه عنصر قرار گرفته است: پنهان کاري (کنت
) اشاره به اهمیت تعادل حریم خصوصی 2008تنهایی (محدود کردن دسترسی فیزیکی به یک فرد). عالوه بر این، گیبس (

) 1شخصی در برابر دیگر حقوق فردي و در برابر کاالي اجتماعی جمعی دارد. حریم خصوصی افراد به طور خاص شامل آنکه (
 به توجه با. کنند حفظ خودشان براي شدت به) 2( و کنند، فاش دیگران براي خود مورد در اطالعاتی، چه است الزم افراد 

 که دارد وجود رشد به رو نگرانی یک اشیا، اینترنت طریق از ها آوري فن شبکه و شخصی اطالعات شدن دیجیتالی افزایش
آوري داده ها از طریق اینترنت اشیاء غافل باشند. به طور خاص، اغلب  جمع با مرتبط قانونی عواقب از است ممکن افراد

 .دستورالعمل هاي نامشخصی وجود دارد
 .مسائل حریم خصوصی شامل حریم خصوصی شی، حفظ حریم خصوصی مکان، و حریم خصوصی انسان است

1 Privacy-enhancing technologies 
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صوصی شخصی داده هاي جمع آوري شده از ) برنامه هاي کاربردي به اندازه کافی از حریم خ1یافته ها نشان می دهد که (
) قوانین حفظ حریم خصوصی آینده باید پیامدهاي دسترسی جهانی به خدمات 2طریق اینترنت اشیاء محافظت نمی کند، و (

 .اینترنت اشیاء، و حضور در همه جا و امنیت جمع آوري داده اینترنت اشیا با توجه به حریم خصوصی افراد را در نظر گیرد
 :ینه حفظ امنیت اقدات زیر می تواند مؤثر باشددر زم

 رمزنگاري داده ها --
 تصویب قوانین براي حفاظت از داده ها --
 .شناسایی فوري و حفاظت از اینترنت اشیاء در مقابل برنامه هاي مخرب --

 در حال حاضر در  میدهکرد تا نشان  میخواه یسعجا  نیپرطرفدار است. در ا يهايآوراز فن یکیدر حال حاضر  نیبالك چ
و همچنین کاربردها و مزایا و  مطرح است نیبالك چ اینترنت اشیا چه مباحثی با استفاده از در یخصوص میو حر تیامنحوزه 

را با  یخصوص میو حر تیامن گیچگون در این مقالههمچنین . شودمعایب استفاده از بالك چین در اینترنت اشیا بیان می
کنیم  و راهکارهایی با استفاده از بالك چین براي احراز هویت و اقداماتی که باعث را بررسی می نیبالك چ يورااستفاده از فن

 .کنیممیرو را مشخص  شیپ يو چالش ها کنیمباال بردن امنیت و حریم خصوصی در اینترنت اشیا می شود را بررسی می
 و راهکارهایی با استفاده از بالك چین بیان می شود. همچنین به مسئله احراز هویت در اینترنت اشیا پرداخته شده

 

 مرور ادبیات
 

در زمینه  کنند تا اقدامات موجودیو به طور مداوم تالش م کنندعمل می امروزه نوآورانه یبريطراحان بدافزار و مهاجمان سا
). اکثر تغییر داده ها استفاده از مخرب با يمختلف نرم افزارها ينسخه ها یدببرند (به عنوان مثال تول ینرا از ب امنیت

-تالش ییشناسا يبرا 3(IPS) از نفوذ یشگیريپ يها یستمو س 2(IDS) نفوذ یصتشخ يها یستمسبراي  موجود یکردهايرو
و همکاران.  Alsunbulاند. به عنوان مثال، شده ی) طراحDDoS( یسسرو ایجاد اختالل در حمالتو  یمجاز دسترس يها
 یدپروتکل جد یک یاییپو یجادمجاز، با ا یرغ یدسترس يهااز تالش یريو جلوگ ییشناسا يکه را براشب یدفاع یستمس] 1[

به صورت  یزشبکه ن یر. مسیریماسکن را اشتباه بگ ياست که تالش ها ینپروتکل استاندارد ارائه داد. هدف ا یگزینیجا يبرا
تواند  یشده م یدحال، مقدار بسته تول ینشود. با ا یريجلوگ یکمجاز و اسکن تراف یرغ یکند تا از دسترسیم ییرتغ يدوره ا

فرکانس باال  که با RFIDدر  خوانندگان امنیت شناسایی ي، برا]Vojtech ]2و  Zitta ،Nerudaدر روش  از حد باشد. یشب
)UHFاستفاده م (از  شود یRaspberry Pi 3 یینپروتکل خواننده سطح پا يکه دارا )LLRP4.است (  

 منابعکه در  یتیامن یهچند ال يهااست، مانند روش یکپارچگیارائه محرمانه بودن اطالعات و  يبرا یجرا یکردرو یک يررمزنگا
محاسبات ابر ارائه  يرا برا یهچند ال یتیراه حل امن یک ،]3[Ramachandran و   Chang. به طور خاص، ]4و3[ه استآمد

حاصل شود که فقط کاربران  ینانشده تا اطم یطراح که طوري است، یدسترس آتش و کنترل یوارد یتیامن یهال یندادند. اول
 است که از نفوذ یريو جلوگ یریتمد ییدوم شناسا یهداشته باشند. ال یو داده دسترس یستمتوانند به س یشده م ییدمجاز و تأ

شد.  دنواهحذف خ و ییمخرب شناسا ياه یلو هر گونه فا شودگرفته می ییدتأ یگربار د یککاربر  ییاز شناسا ،یناناطم يبرا
 یسندگاننو یشنهادي،پ یکردرو یابیارز يکند. برا یرا فراهم م زیاد یتیامن یاستس یکهمگرا است که  يسوم رمزگذار یهال

 یرغتالش  یک براي دهد که زمان یآنها نشان م يها یافتهاز مراکز داده انجام دادند.  ،دادهپتا بایت  10نفوذ را در  یشآزما یک

2 Intrusion detection systems 
3 Intrusion prevention systems 
4 low-level reader protocol 
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 .]4[تساعت اس 125مجاز حداقل 
Jin، Tomoishi   و Matsuura]5 ،[يشبکه مجاز یتهو ییدتأ یشرفتهروش پ )VPNیتموقع یستم) را با استفاده از س 
کند. در  یتلفن همراه را فراهم م يدر دستگاه ها یخصوص یممحافظت از حر یشنهادي. روش پند) ارائه دادGPS( یجهان یابی

حفاظت  ین،بنابرا ،کند یرا ارسال م یاییاز اطالعات جغراف ،ارسال مقدار خام، اطالعات هش يبه جا ،VPN يمشتر یک ینجا،ا
منطقه  یک اطالعات فقط، GPSارائه مختصات  ي. به جاحفظ می شود يمشتر یخصوص یمحر یاییجغرافاطالعات موقعیت از 
 يمشتر یاییاز مختصات جغراف خطا یزانم یبررس يل براگوگ يشود. نقشه ها یارائه م يهر مشتر يبرا یتهو ییدتأ يبرا

99,29دقت  یزانم یسندگان،نو یابیارز یجمنطقه مورد نظر استفاده شده است، و نتا
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سبب کاهش این مقدار در استفاده دستگاه ها در شبکه اینترنت بالك چین افزایش زیاد استفاده از پهناي باند در  
 اشیا خواهد شد.

نرم افزار هاي مختلفی براي فناوري بالك چین وجود دارد که در این تحقیق به بررسی خالصه ي چند برنامه ي کاربرد ها و 
 کاربردي می پردازیم:

 اري) بالك چینمالی و سرمایه گذ ،اربردي (داراییبرنامه هاي ک 
 اینترنت اشیا 
 خدمات عمومی و اجتماعی 
 سیستم اعتباري 
 امنیت 

 نشان می دهیم. اربردهاي بالك چین رادامنه ي ک 1همچنین در شکل 

 

 

 
 دامنه کاربرد بالك چین -1 شکل
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برنامه هاي کاربردي مالی و دارایی.1

 سرویس هاي مالی 
و  2008سرویس هاي مالی با درجه ي اهمیت بسیار باالیی از سیستم هاي بالك چین مانند بیت کوین (ناکاموتی 

Hyperledger 2015 (]8 ،[.ها پتانسیل زیادي چینهمچنین بالك تاثیر زیادي بر خدمات مالی و تجاري سنتی داشته است
در ایجاد اختالل در بانک را دارند. تکنولوژي بالك چین می تواند در بسیاري از مناطق از جمله در پاکسازي و حل و فصل 

تامین مالی و مشتقات آن است که بالك چین  ،د واقعی کسب و کاردارایی هاي مالی استفاده شود. عالوه بر این یکی از موار
 )Morini, 2016. (]9[می تواند در کاهش این هزینه ها کمک نمایند

هاي نرم افزاري بزرگ را در تنظیم چشم اندازهاي بلند مدت خودت جلب کرده ي استفاده از بالك چین توجه شرکتهاریسک
مل خدمات مالی و سرویس هاي تجاري، تحول سازمانی عالوه بر تکا). در ]10[IBM 2016 ] وazure 2016]11است. (

هاي موازي کامل کند. براي مثال شرکت هاي سنتی کمک کند تا تغییرات سازمانی را به صورتتواند به سازمانبالك چین می
ي ساده بین تجار و مشتري  از آنجایی که شرکت هاي پست سنتی به عنوان یک واسطه ،خدماتی پستی را در نظر بگیرید

ي تولید کننده کمک کند تا نقش سادهتکنولوژي بالك چین و ارزهاي رمزنگاري شده می تواند به سازمان هاي  ،کنندعمل می
مشخص شده است که در شرکت هاي پستی می توانند  ي خدمات جدید مالی و غیرمالی گسترش دهند.خود را با ارائه

postcoin 12[ق تبدیل بیت کوین صادر نمایندخود را از طری[) .jaag 2016(. 

 

 بازار مالی نظیر به نظیر 

همچنین در اینترنت اشیا، شبکه  .کمک کند بالك چین می تواند به ساخت بازار مالی نظیر به نظیر در یک راه مطمئن و ایمن
 شده است.ارتباطی براي ارتباط دستگاه هاي مختلف بر اساس مدل نظیر به نظیر پیاده سازي 

 

 مدیریت ریسک 

) از اهمیت بسیار باالیی برخوردار است و می تواند با ترکیب با FinTechچارچوب مدیریت ریسک در تکنولوژي هاي مالی (
اري در سناریو هاي بورس اوراق بها دار و زنجیره ذبالك چین امکانات بهتري ارائه شود و از آن در مدیریت ریسک سرمایه گ

 مود.تامین استفاده ن

 

اینترنت اشیا.2
اینترنت اشیا یکی از بزرگترین امیدهاي فناوري اطالعات و ارتباطات می باشد و در آن مشخص شده است همه اشیا به صورت 
هوشمند با یکدیگر در ارتباط باشند و به اینترنت متصل گردند تا کاربران بتوانند از خدمات مختلف آن استفاده نمایند که این 

 د از:خدمات عبارتن

 خانه هاي هوشمند -
 سالمت هوشمند -
 صنایع هوشمند -
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 مدیریت انرژي و امنیت هوشمند -
 و... -

 را به صورت بالقوه بهبود بخشد. اینترنت اشیافناوري بالك چین می تواند 

 

 کسب و کارهاي الکترونیکی 

معامالت اموال هوشمند بر تجارت الکترونیک را به گونه اي ارائه می دهد که دراین  IOT5در یک مدل جدید کسب و کار 
هاي مستقل موجود به عنوان یک نهاد معامله گر غیر در این مدل شرکت بالك چین انجام پذیرد.گرفتن در اساس قرار 

متمرکز به ثبت رسیده که افراد می توانند اطالعات حسگر ها را بدون دخالت هیچ شخص ثالثی از طریق سکه هاي بدست 
 آوري شده معامله کنند.

 

 منیت و حریم خصوصیا 

حفظ امنیت و حریم خصوصی می باشد که بالك چین توانسته است در بهبود حریم  IOTیکی از دغدغه هاي مهم در صنعت 
سیستم ابري می توان پیشنهاد داد که یک معماري  کند. در یک کمک به حفظ حریم شخصی IOTخصوصی در برنامه هاي 

از بالك چین بتوانند به صورت غیر متمرکز به ایجاد یک شبکه توزیع دستگاه پرداخته خاصی طراحی گردد تا افراد با استفاده 
 و در این روش از هیچ شخص ثالثی استفاده ننمایند.

 

سرویس هاي عمومی و اجتماعی.3
اعالم  بالك چین می تواند استفاده هاي گوناگونی در سرویس هاي عمومی و اجتماعی داشته باشد که نمونه هایی از آن در زیر

 می شود.

 

 ثبت امالك 

حقوق اطالعات زمین مانند وضعیت فیزیکی و یکی از خدمات کاربردي در بخش عمومی ثبت امالك می باشد که در آن 
، عالوه بر این هرگونه تغییر در آن مانند انتقال زمین اي ثبت و منتشر شود.هاي زنجیرهتواند بر روي بالكمربوط به آن می

 ثبت و مدیریت شود و می تواند خدمات عمومی را بهبود بخشد. هاتواند بر روي بالكمین ایجاد وام مسک

 

 ذخیره سازي انرژي 

-اند که انرژي خورشیدي میاد کردهپیشنه Zitoliو  Gogertyاستفاده شوند. نیز هاي سبز انرژي تواند درها میچینبالك 
د کننده انرژي هاي تولیر استفاده گردد. به طور خاص شرکتدید پذیهاي تجاز انرژي کنندگان تواند براي تشویق استفاده

5 Internet of things 
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  ].13[ت می نمایندفارا در قبال تولیداتشان دری solacoinاي به نام خورشیدي واحد ارزي

 

 آموزش 

چین در اصل براي فعال کردن معامالت ارز در محیط هاي بی اعتماد طراحی شده است؛ بنابر این در بحث آموزش بالك
ها به آنالین از آن استفاده کرد. معلم هاي آموزشتوان در بازارچین استفاده نماییم میه بخواهیم از این قابلیت بالكنجچنا

یر خدمات تواند در سابالك چین می شوند.ان به عنوان سکه در نظر گرفته میهاي بالك و دانش آموزعنوان تولید کننده
هاي عمومی جدید که از خت مالیات استفاده شود. در سرویست و سیستم هاي پرداثبت اختراعا عمومی ماندد ثبت ازدواج،

شود از امضاي دیجیتال در دستگاه هاي همراه استفاده می گردد که از آن به عنوان مهر و امضاي چین استفاده میبالك
 ازي ذخیره کرد.ها را به صورت مجتوان حجم زیادي از پروندهبنابر این می .فیزیکی استفاده می گردد

 

 سیستم اعتباري.4
هاي د و اعتبار یک شخص بر اساس گزارشباشیکی از ارکان مهم در معامالت می در معامالت تجاري در جامعه اعتبار افراد

معامالت قبلی خود در جامعه محاسبه می شود. براي مثال در تجارت الکترونیکی افراد به صورت جعلی از سوي مشتریان دیگر 
بنابراین بالك چین به صورت بالقوه می توان این مشکل را برطرف  ،کندبت نام را انجام داده و شهرت باالیی پیدا میخدمات ث

 سازد.

 دانشگاه 

شی ) براي نگهداري و اعتبار آموز]Sharples & Domingue, 2015]14( اعتبار براي دانشگاهیان بسیار مهم می باشد.
توانند از ارز اعتبار آموزشی یک ر ابتدا هر موسسه و هر دانشجو میرا ارائه دادند د چینیک سیستم توزیع مبتنی بر بالك

زمانی که  هاي اعتباري پاداش دهد. ازدانش با استفاده از انتقال رکوردتواند به کارمنش اولیه بدست آورند. یک موسسه میپادا
 باشند.ت به راحتی قابل کشف و ردیابی میشوند تمام تغییرات اعتباراچین ذخیره میتراکنش ها بر روي بالك

 

 انجمن هاي وبی 

چین اینگونه است که . یک مدل پیشنهادي بر مبناي بالكباشدي وب بسیار مهم میارزیابی اعتبار یک عضو در جامعه توانایی
. پس ازامضاي کوپن اگر مشتري با سرویس موافقت کند گزارش امضا خواهد شد و مایل است بازخورد خوبی را دریافت نمایند

 Sybil يفت نماید که جهت جلوگیري از حملهي راي گیري دریایاز از پرداخت را به عنوان هزینهامت 3به سرویس دهنده باید 
گردد به یا یک) از معامالت کامل ایجاد مییک بالك چین جدید براي ذخیره ي میزان اعتبار (ارزش صفر  انجام می شود.

 Bارسال می کند؛ پس از دریافت فایل  Bیک فایل را به واحد  Aاري فایل موجودیت ه اشتراك گذبعنوان مثال در خصوص 
گیرند تا تایید کنند تماس می  Aو  B) با minersیک شماره از فایل را براي تایید هویت ارسال می کند سپس کاشف ها (

شوند هر گونه مداخله و تغییر در چین ذخیره میالكب معامله بدون هیج مشکلی صورت پذیرفته است و از آنجا که معامالت در
 پرونده ها غیر ممکن خواهد شد.
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امنیت و حریم خصوصی.5

 ارتقاي امنیت 

ما با گسترش روز افزون تلفن همراه و خدمات مربوط به آنها مواجه هستیم که سبب می گردد آسیب پذیري به آنها بیشتر 
شود که هاي مشکوك از طریق الگوهاي تطبیق پیشنهاد میان براي شناسایی فایلروجشده بنابراین تعدادي از فیلترهاي ضد ت

رود مهاجمان همچنان آسیب پذیر یک سرور مرکزي براي ذخیره و بروز رسانی الگوهاي ویروس وجود دارد این اقدامات براي و
 -anti  ک نماید. چارلز یک محیط جدیدتواند به بهبود امنیت شبکه هاي توزیع کمچین به طور بالقوه میباشد. بالكمی

malware  به نامBitAd ك چین توزیع نمایند. را پیشنهاد کرد که در آن کاربران می توانند الگوهاي ویروس را در بال
چین در جهت بر را افزایش دهند. فناوري هاي بالكتوانند سرعت اسکن را بهبود بخشیده و قابلیت اطمینان خطا بنابراین می

 PKI6ري زیرساخت هاي امنیتی بسیار مورد استفاده قرار می گیرند براي مثال زیرساخت هاي کلید عمومی  قرا

 

حفاظت از حریم خصوصی 

عالوه بر خطرات موجود بر روي امنیت شبکه ممکن است افراد اطالعات شخصی خود را بر روي تلفن هاي همراه یا شبکه ي 
آوري کرده است که پتابایت اطالعات شخصی را از ابتدا جمع 300فیس بوك بیش از هاي اجتماعی ذخیره نمایند براي مثال 

چین جهت بهبود امنیت بنابر بالك باشند.که بسیار مستعد حمالت سایبري می این اطالعات در سرور مرکزي ذخیره می گردد
ند مالکیت شخصی غیر متمرکز می تواالعات گیرد. یک سیستم مدیریت اطمورد استفاده قرار میتواند میهاي حساس داده

-بنابراین بالك چین قابل پیاده سازي می باشد.نماید که این موضوع از طریق بالكهاي خود تضمین کاربر را نسبت به داده
 :هاي حساس می پردازد که سبب می گرددها به ایمن سازي دادهاز طریق غیر متمرکز کردن داده چین

 .مالکیت داده حفظ شود 

 فیت داده ها و قابلیت اطمینان ایجاد شود و کنترل دسترسی دقیق ایجاد گردد.شفا 

 

هاچین و بررسی آنهاي بالكچالش
شود. همچنین راهکارهایی که چین پرداخته میاي مطرح شده در زمینه امنیت بالكهدر ادامه به بررسی مشکالت و چالش

 شود.مشکالت را برطرف کرد نیز بیان میتوان از طریق آن می

 امنیت  

اند. اگر این هاي کاربردي رمزنگاري نشدهکنند اما معموال در اغلب برنامه سراسري انتشار پیدا می به صورت هاتراکنشامروزه 
ها ها به رگوالتوريه این دادهشود کمسایل مالی و یا پزشکی، باعث می هاي مربوط بهه یک داده شخصی باشد، مثالً دادهداد

را به صورت رمزنگاري شده در آورد. یک راهکار براي جلوگیري از این مشکل این است که داده ها رود و مشکالتی را به وجود 

 کلید عمومی زیرساخت 6
                                                 

https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%D9%84%DB%8C%D8%AF_%D8%B9%D9%85%D9%88%D9%85%DB%8C
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شخصی که رمزنگاري با شود. اگر کلید مربوط به اطالعات م که این خود منجر به بروز مشکالت دیگري میچین قرار دهیبالك
تمام اگر یک کلید دزدیده و منتشر شود،  از بین برود، ممکن است داده به درستی بازگردانده نشود. بنابراین،آن انجام گرفته 

و یا تغییر کنند. به  توانند اصالح ماند چون داده ها نمیین به صورت رمزگذاري شده باقی میچداده ها براي همیشه در بالك
 کمک کند. در زمینه شناسایی و دسترسی اي دفاعی در امنیت سایبري مخصوصاًهتواند در بهبود استراتژيچین میعالوه بالك

 MITM 7هاي حمله 

معتبر ایجاد کند تا کاربران بتوانند با یک کلید  (CA8)حمله مرد میانی به این معنی است که بتواند یک گواهی شناسایی 
تواند به اطالعات حساس به صورت ین صورت میعمومی جعلی (تعویض کلید عمومی با یک کلید جلی ) کار کنند. در ا

عمومی  هایی که به صورتربران کلید عمومی خود را در بالكچین که در آن کات یافت. در رویکرد بالكرمزگشایی شده دس
ن در به بالك قبلی و بعدي آ هاي ارتباطیهاي شرکت کننده به همراه لینکدهند. اطالعات در گرهانتشار یافته است قرار می

و انتشار کلید شود که کلید عمومی تغییر ناپذیر گردد و کار براي هکرها براي ایجاد شود. این باعث میچین توزیع میبالك
ها توزیع شده است به این معنی که خیلی سخت ، در بالكCAشود. بعالوه تنها نقطه شکست، یعنی جعلی بسیار سخت می

 می شود سیستم را از کار انداخت.

 بکاري داده هاخرا 

ون داشتن دانش کافی در ها توزیع شده است، عمالً بدهاي گرهتمامی بالكاز آنجایی که هر تراکنش امضا شده و در میان 
توان با زدن یک مثال مفهوم زیر را ها غیر ممکن است. میالك چین وجود دارد، دستکاري دادهاي که در آن بمورد شبکه

داده است، ن، ایران  در جام جهانی، آمریکا را شکست 1998می تواند ثابت کند که در جام جهانی تشریح کرد، مثالً هیچ کس ن
-راقبت هاي پزشکی و بهداشتی، بالكزیرا این به یک دانش عمومی تبدیل شده است و در بین مردم گسترده شده است. در م

هاي زشکی و اطمینان از یکپارچگی دادهحفظ آزمایشات پهاي دنباله دار غیرقابل تغییر، نگهداري و تواند در رسیدگیچین می
 بیمار به اشتراك گذاشته شده در محیط هاي پزشکی مختلف کمک بسیار زیادي کند.

 DDOSحمالت  

، تالش (DDOS) توزیع شده یسسرو ایجاد اختالل در حمالتیا  (DOS) یسسرو ایجاد اختالل در حمالت، در علم رایانه
و انگیزه انجام آن  DOS اگرچه منظور از حمله باشد.شبکه از دسترس کاربران مجازش می و منابع براي خارج کردن ماشین

ممکن است متفاوت باشد، اما به طور کلی شامل تالش براي قطع موقت یا دائمی یا تعلیق خدمات یک میزبان متصل به 
-ها، کارتهاي مناسب مانند بانکسرور با ویژگی میزبانی وب ها یا خدماتمعموالً سایت  DOS اینترنت است. اهداف حمله

ن هدف با اشباع ماشی ،دهند. یکی از روش هاي معمول حمله شاملحتی سرورهاي ریشه را هدف قرار میهاي اعتباري و 
د یا پاسخ ها با سرعت کم تواند به ترافیک قانونی پاسخ ده هاي ارتباط خارجی است به طوري که ماشین هدف، نمیدرخواست

کامپیوتر هدف را وادار  DOS شوند. حملهالتی منجر به سربار زیاد سرور میباشند. چنین حمشوند یا در دسترس نمیداده می
هاي مورد نظرش سرویس بدهد و همچنین سیاست تواند به سرویس ند، بنابراین نمیکاش میبه ریست شدن یا مصرف منابع

7 Man in  the middle 
8 Certificate authority 

                                                 

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%DB%8C%D8%B2%D8%A8%D8%A7%D9%86%DB%8C_%D9%88%D8%A8
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%DB%8C%D8%B2%D8%A8%D8%A7%D9%86%DB%8C_%D9%88%D8%A8
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-ه خدمات میزبانی وب بر اساس بالكدر صورتی ک .هاي مورد قبول فراهم کنندگان سرویس هاي اینترنتی را نقض می کنند
خت خدماتی وب سرور به صورت اشوند. زیرا زیرسحمالت به سختی منجر به موفقیت میتوان گفت که چین باشد، می

 . ]22[توان با توجه به ماهیت بالك چین تغییر دادرا نمیها د و داده ها و همچنین ورودي دادههاي توزیعی هستنسیستم

 حریم خصوصی 

بالك  يتکنولوژ .همواره بخاطر داشته باشید که جهت حفظ حریم خصوصی، مسئولیت انجام اقدامات درست با خود شماست
 یککه ممکن ست  یدر حال است. یخصوص یمبودن) و حر ییرقابل تغ یر(حداقل از نظر غامنیت  يبرا ینمونه عال کی ینچ

تحقیقات گسترده اي  در  شبکه مشاهده کرد. يهاتوان در تمام گره یمعامله را م یناد، شو یجادا ییرمقاوم در برابر تغتراکنش 
هاي ناشناس و ها، تراکنشمی توان از آن ها براي راي گیري م است کهحریم خصوصی و تراکنش هاي خصوصی در حال انجا

 مزایده ها استفاده کرد.

 چالش ها 

 يآمار یلو تحل یهکنند. تجز یم یدتول 9ییهنوز هم ابردادها ولی ،وجود دارند یزن یخصوص یمحر بهبود يهايورافن چهاگر
است.  یرالگو امکان پذ یصمثال، تشخ يشده باشند، برا يرمزگذارها به صورت اگر داده یدهد، حتیاطالعات نشان م "یبرخ"

هزینه از حد  یشروند اجماع در حال حاضر ب سازيپیاده یرادر حال ظهور است، ز لشچا یک یريپذ یاسمق ین،عالوه بر ا
برخوردار  يباالتر یاربس سرعتها باید از تراکنششود، معامله  چینبالكبر  یبرنامه مبتن یکدر  یگرهر مقدار د یا. اگر ارز دارد

 3,2است حدود  درقا یتکوینکه ب یاست، در حال یهتراکنش در ثان 2,8 انجام در حال حاضر قادر به Ethereum. شوند
اثبات سهام) حمله  یا(در حال حاضر اثبات کار  تراکنشهر  يبرا یچیدهاجماع پ یندفرا یل. به دلیه انجام دهدتراکنش در ثان

فرد  یاسازمان  یکاست. اگر » Attack Majority Hash Rate« یا ٪51 حمله  ید،در ذهن داشته باش دیکه با یگريد
51 يدارا



                                                                                                        

12 
 

ي کنونی باید بکار گرفته ازي شدهسهاي  پیادهیزات و تمهیدات جدیدي براي سیستمها جلوگیري شود. بنابراین، تجهداده
 شود.بالك چین پرداخته می هاي جدید امنیتی در حوزه احراز هویت با استفاده از . در این قسمت به بررسی نیازمنديشود

 احراز هویت غیرمتمرکز 

کالینت شده است و در سمت  SSLاحراز هویت غیر متمرکز، جایگزین نام کاربري و پسورد و استفاده از تولید کلید و گواهی 
چین مورد یقا همان پروتکلی است که در بالكکند. این دقبراي تولید کلید استفاده می(ECC11) منحنی بیضوي رمزنگارياز 

نگه داري  . این روش رمزنگاري باعث حذف شدن یک پایگاه داده مرکزي براي] 16] و [15[ گرفته است  استفاده قرار
ها شوند. پسورد کاربرد در این نوع احراز موردي براي ایجاد اختالل در دادهاطالعات کاربران می شود و هکرها نمی توانند 

هویت، تنها براي ماشین مورد استفاده کاربر استفاده می شود تا بتواند به کلید خصوصی آن دست یابد. کلید خصوصی هرگز از 
از  شیب رندهیگ سیو سرو ویس دهندهسر نیتواند بیو نم گیرددر دسترس قرار نمی و یا نشان نده،یس دهسرو ایبکه طریق ش

بر  تالیجید يانکار با استفاده از امضاها رقابلیغ تیهو دییبر اساس تا تیپروتکل احراز هو نیمبادله شود. ا یکانال جانب کی
شده  دییتأ یخصوص دیکل کیبا  آن، تراکنش ای امیشود که پیم دییتا زمانی کاربر کی استوار است. یعموم يدهایاساس کل

 در نتیجه هرکسی که  دسترسی به کلید خصوصی دارد مالکیت اطالعات را دارد و هویت دقیق مالک مشخص نیست. است.

 احراز هویت بی نام و بدون پسورد 

 يبرا یاديز يهاروش، راه ینست. در اا یتامن يآل برا یدهروش ا یکست که هاسال يبدون رمز عبور برا یتاحراز هو
 ین. با اهاQRCodeو  PKI یومتریک،بر ب یمبتن یتوجود دارد، مانند احراز هو و شناسایی کاربران یتبه احراز هو یدگیرس

 شناسایی ی،. به تازگیستندو ناشناس ن دهمتصل ش يسازمان مرکز یک ي شناساییداده یگاهپا یکسه روش به  ینحال، ا
. ه استامن ارائه داد یو کنترل دسترس یتو رمز عبور با احراز هو ينام کاربر یگزینیجا يراه حل برا یک چینبالك بر یمبتن

ین آنال یستمتراکنش با هر س است. بیت کوینمانند  چینبالك بر یمبتن ارزهاي دیجیتالی یرمشابه سا شناسایی، یستمس ینا
شناخته  یتشناسه رکورد منحصر به فرد است که توسط آن هو، داراي SINیک . ]17[دارد(SIN12)یک شماره شناساي امن 

 SINامن و تحت کنترل کامل مالک است.   SINدر  یت. هونداردالزم و سازمانی  نهاد یامتمرکز  یرساختز یچو ه شودیم
 کند. یبانیرا پشت یتو احراز هو یتهو یازهاياز ن یکامل یفتواند طیم

تواند به طور یم SIN. است یسازمان شناساییپروتکل  یکجلسه در  یدبه اشتراك گذاشتن کل امن تر از SINاستفاده از 
نگه داشته شده و هرگز  یرندهگ یسمربوطه در سمت سرو یخصوص یدهمه به اشتراك گذاشته شود، به عنوان کل يآشکار برا

 ییدتأ یند. در طول فرآشودنمیاك گذاشته به اشتر هاموجودیتاز  یک یچبا ه همچنینشود و یمنمنتقل  شبکه،در سراسر 
به  SIN و کاربر از سوي به اشتراك گذاشته شده یعموم یدکل در مقابلخود  یجیتالید يامضا ییدبا تا ویس دهنده،سر یت،هو

 .شود، شناسایی میاشتراك گذاشته شده قبلی

بازپخش  يحمله یکبار مصرف قبلی است تا ازشماره  SINبزرگتر از  13دهد که شماره یکبار مصرف تایید شدهاین نشان می
 يمعتبر با انگیزه ياست که در آن یک انتقال داده حمالت تحت شبکه کی از انواع. حمله بازپخش یجلوگیري کند 14یا تکرار

11 Elliptic curve cryptographic 
12 Secure Identity Number 
13 Signed nonce: NONCE 

                                                 

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D9%85%D8%B2%D9%86%DA%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%86%D8%AD%D9%86%DB%8C_%D8%A8%DB%8C%D8%B6%D9%88%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%86%D8%AD%D9%86%DB%8C_%D8%A8%DB%8C%D8%B6%D9%88%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/ECC
https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%AD%D9%85%D9%84%D8%A7%D8%AA_%D8%AA%D8%AD%D8%AA_%D8%B4%D8%A8%DA%A9%D9%87&action=edit&redlink=1
https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%AD%D9%85%D9%84%D8%A7%D8%AA_%D8%AA%D8%AD%D8%AA_%D8%B4%D8%A8%DA%A9%D9%87&action=edit&redlink=1
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در  SINسپس درخواست کاربر را تایید می کند. مزیت استفاده از  .افتد شود یا به تاخیر می بدخواهانه یا کاله برداري تکرار می
اعتبار و  يمتعدد بدون افشا يتوان در دستگاه هایرا م یکسان یتکه هوشناسایی قابلیت انتقال آن است، به این معنی 

 جلسه استفاده کرد. یدهايکل

 بدون تک نقطه خرابی سیستم 

گویند که اگر خراب نام دارد به قسمتی از یک سیستم می SPOF که به اختصار 15تک نقطه خرابی یا نقطه تکی شکست
متمرکز  یرشده و غ یعتوز يداده ها يساز یرهذخ يتکنولوژ یک بالك چین .شود، کل سیستم دچار مشکل و توقف می شود

به طور  یی کههارا که با داده ییهایسکر یندارد. ایبه طور مداوم از سوابق دستور داده شده را نگه م یستل یکاست که 
-میست را کاهش نقطه شک یاشبکه  يهکرها در مقابل یريپذ یبآس ینکند و همچنیحذف م شوند رانگه داشته می يمرکز
داده ها توسط  یفیتک است. ینك چاز بال یکپ یک يشود دارایاستفاده م 16کاوشاهداف  يبراکه  بالك چین هر سرور دهد.

استفاده  یتاحراز هو یستمکه در س چینبالك .مورد اعتماد است يشود و از نظر رمزنگاریحفظ م یمعظ يهاداده یگاهتکرار پا
 یرغ یتماه کند.یم یجادا یشینگحمالت ف یکاهش اثربخش يمحرمانه را به طور بالقوه برا یجیتالید یتهو یکشود  یم

رو، به عنوان  یناز ا .کنندناکام را از حد  یشبي درخواست ها ،ها یرساختشود که ز یباعث م چینبالكمتمرکز کل شبکه 
 .]22[باشد یمنا DDoSحمالت به  نسبت تواند یاست، م چینبالك يکه بر اساس تکنولوژ یت،روش احراز هو

 جلوگیري از سرقت داده ها 

از  یمال يهاداده یژهبه اطالعات حساس، به و یدسترس نارضایتی از یجادحوادث هک و سرقت اطالعات موجب ا یزانم یشافزا
 يرا برا ینچك ، بالMIT، استاد دانشگاه  Petland است. یپزشک يو پرونده ها ياعتبار يکارت ها ی،بانک يهاجمله حساب

نند ک يداده اطالعات حساس را نگهدار يها یگاهدهد پا یکشف کرده است، که به طور بالقوه اجازه م]،Enigma ]18ساخت 
یک شبکه  Enigma .یرندخطر بگ معرضاینکه کاربران خرابکار و هکرها بخواهند آن ها را در  و آنها را پردازش کنند بدون
 روي داده ها میتوانند به آن متصل شده و همچنینمحاسبات  يو اجرا سازي یرهذخ يلف برامخت نظیر به نظیر است و کاربران

باعث  يتکنولوژاین  ،کند ینم یريجلوگ داده ها به طور کامل از سرقت ینچك بال يتکنولوژ هستند. یداده ها کامال خصوص
 ی،خصوص یم، حفظ حرسازي این تکنولوژيپیاده  یرساختز مجموعه .را از کار انداخت یستمس تر بتوانسخت شود که یم

  بخشد.یانتقال اطالعات را بهبود م يو آزاد یتامن

 سوابق غیر قابل تغییر 

 یکبه  یازبدون ن کاربران گروه از  یکتوسط  یمتواند به طور مستقیداده است که م یگاهاز پا یدينوع جد چینبالك يآورفن
از  ینوع بالك چین شود.می به اشتراك گذاشته اطالعات ،NoSQL یا SQL داده يها یگاهبر خالف پا ،مدیریت مرکزي

 يك حاوهر بال کند.یرا حفظ منامند که آن ها را بالك میمرتب شده  يها از پرونده یستیشده است که ل یعداده توز یگاهپا
ند رزرو و یا جابه جا شوند، در توانسوابق به طور محاسباتی نمی]. 16است [ یك قبلبال به  یوندپ یکو  17ینشانه زمان یک

14 Replay attack 
15 Single Point Of Failure 
16 Minning 
17 Timestamp 
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، داده ]19[. با استفاده از قوانین هش و بالكسرقت محافظت شود یا یاقدامات جعلها از ورتی که امکان دارد تا از تراکنشص
یره نند زنجتواتوانند تغییر کنند. هیچ کدام از کاربران و یا حتی مدیران نمیشوند، نمیچین نوشته میها زمانی که در بالك

اجماع  چین، در شبکه همانند هم هستند و كها را تغییر دهند. هر کپی از بالچین از بین ببرند و یا آنهاي موجود را در بالك
که پایه و مبناي محبوب ترین و رایج18اثبات کار پروتکلگیرد. در بالك چین توسط پروتکل مبتنی بر اثبات کار صورت می

بیت کوین است، یک سیستم استخراج و مبتنی بر قدرت محاسباتی کامپیوتر است که کاربران ترین ارزهاي دیجیتال مانند 
مشارکت کننده الزم است مسائل ریاضیاتی دشوار را براي تعیین اعتبار تراکنش ها حل کنند. شبکه هاي بزرگ رمزنگاري 

ا این به نامتمرکز بودن قدرت و کنترل روي توزیع و اثبات کار را بنیان کار خود قرار داده اند، زیر مانند بیت کوین الگوریتم 
انجامد. در این سیستم هر کامپیوتر با انجام محسابات هر تراکنش پیاده سازي تغییرات عمده اقتصادي و فنی در شبکه می

 .کندمقداري بیت کوین به عنوان پاداش دریافت می

 بنديجمع

هنوز در اطراف هستند و منتظر است تا بار  یمیقد یداتکه تهد یر حالکنند، دیظهور م یبريسا یتیامن یداتهر روز تهد
، را مهیا کند یبريسا یتامن هدف نهایی در بالك چین هنوز نتوانسته است که ي. تکنولوژیرندمورد سوء استفاده قرار گ یگرد

 بالك چین. تند و یا از بین بروندکه به سختی از کار بیاف کند یتتقو اها ر یستمتواند س یابزار قدرتمند است که م یکاما 
باشد،  نقطه شکست یکمتمرکز با  به صورت  یستمیاگر سزیادي داردکه در طی این مقاله به آن اشاره شده است.  نقاط قوت

را  با سرعت زیاد و امنیت باال نیاز باشد، بالك چین میتواند این نیازها . اگر تراکنش هاتوان آن را از کار انداختبه راحتی می
توان از اشیا کاربردهاي زیادي دارد و می ینترنتا نظیر هوشمند يشبکه هاکه در است  يآورفن یک ینچ كبال برآورده کند.

 .هاي مالی استفاده کردیستمس آن در

احراز هویت در بالك چین و همچنین راهکارهاي جلوگیري از دسترسی هاي مشترك مربوط به  یتیمقاله مشکالت امن این
 و در ،ها مورد توجه قرار گرفته اند یتمحدود ینا اگرچه د.کنیممجاز در اینترنت اشیا را با تکنولوژي بالك چین بررسی غیر 

 یريپذ یببزرگ داده ها، آس یطمح یکدر  ولی هموارهد، نشویاستفاده م يا یندهبه طور فزا ینترنت،بزرگ مانند ا يشبکه ها
ها و ادغام داده از داده ها استفاده يهایاساست، مق یازمورد ن یشترب یتیامن یازهايه نک در حال حاضر. است یجرا یتیامن يها

 يبرا یرپذ یاسراه حل مق یک، شد یمعرف بیت کوین، که ابتدا توسط چینبالك ياست. فن آور یشبه سرعت در حال افزا
موجود با  یتاحراز هو يها یک. تکندهدمیرائه ، اکالن داده ها مطرح است مشترك که در مواجهه با یتیاز مسائل امن یاريبس

. قرار دهند یتیامن يهایرپذ یبخطرات و آس یار در معرضبس بزرگ را  يتوانند داده ها یم سیستم هاي متمرکز،استفاده از 
رکز که متم یرغ يها یرساختاز ز یدبا استفاده می شوند، ییعتوزهاي  یطدر مح بهینه شده که یتهو ییدتأ يپروتکل ها اکثر

 يتواند برا یم ك چینبال يآورفن یاياستفاده از مزا یشنهادپ ین،. بنابرااستفاده کنند هستند ینانر و قابل اطمیپذ یاسمق
چیزي که نیاز جدي درآن حس . موثر واقع شود، دسترسی به داده ها اعتبار و مجوز ییداز جمله تأ یتی،امن يها یستمس یتتقو
چین دست سایی جدید بر پایه تکنولوژي بالكه یک سیستم احراز هویت جدید و چارجوب شناشود این است که بتوان بمی

 یافت.

 

18 Proof of work protocol 
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