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 ارائه راهکار های مبتنی بر زنجیره بلوکی جهت بهبود امنیت در اینترنت اشیاء پزشکی 

 ,*2اصغریرحیم ، 1 علیرضا جعفری 

 تهران، ایران کارشناسی ارشد رایانش امن، دانشگاه صنعتی مالک اشتر، -1
ران، ایرانه ت اشتر،، دانشگاه صنعتی مالک مجتمع دانشگاهی برق و کامپیوتر  استادیار -2  

 

 چکیده:  

خواهد   دشوار    ی ا  ندهیکه به سرعت در حال رشد است به طور فزا  ی امروز  ی ایدر دن  ی داده هاخصوص  میو حر  تی حفظ امن

ی . دستگاه هام یکن   یاستفاده م  العمل مناسبعکسو  عیسرصیتشخداده ها و    افتیدر   ی برا ی پزشک   اءیاش  نترنتی. ما از اشد

ی  ابر   ی و داده ها را در سرورها  ند کن  یم  ی ریمختلف اندازه گ  ی عملکرد بدن انسان را در پارامترهااینترنت اشیاء پزشکی،  

  که درصورت لزوم باید برای پزشک این بیماران ارسال شوند. در این جایگاه   کنند  یم  رهیپردازش و ذخ  ،ی جمع آور  بیمارستان 

اعتماد و در برابر   رقابلیغ  اریوجود دارد که بس  ی ابر  ی ها از انسان و ارسال آن به فضاهداد  ی آور جمع  ی برا  یکانال عموم   کی

  ی ممتمرکز است که    ستمیس  کیدر    داده ها  ی ساز  رهیذخکه وجود دارد شامل    گرید   آسیب پذیری است.    ریپذ بیحمالت آس

امن داده   ی ساز  رهیذخ  ی برا نجیره بلوکی  فناوری    زا  باشد.  ریپذ  بیآساصلی    گرهی یا حمله به داده های  تواند در برابر خراب

زنجیره    بر  یمبتن راهکارهایی    ،در این مقالهشود.    ی ریجلوگ  اصلی  گره  آسیبشود تا از    یاستفاده م رمتمرکزیها به صورت غ

 . م یکنی م شنهادیپ ر فضای اینترنت اشیاء پزشکی د مارانیب  های پزشکی داده منیا و ذخیره سازی  ی آورجمع جهت بلوکی

 

  امنیت،  های غیرقابل تعویض  فضای ابری، تهدیدات سایبری، توکنزنجیره بلوکی،  اینترنت اشیاء پزشکی،    کلمات کلیدی:

 هاداده

 

 مقدمه  .1

خود را در ابرها    ی هاداده  کنند، ی و حافظه کمتر کار م   کوچک است که با قدرت  ی هااز دستگاه   ی اشبکه   1ء ایاش  نترنت یا  

  ک ی کوچک در    ی دستگاه ها  نیکه ا  یی. از آنجاگردانندیقابل حمل کاربر برم   ی هارا به دستگاه   جیو نتا  کنند یپردازش م

و به    تی امن   و موضوع مهم آن است که   هستند  ریپذ  بی کنند در برابر هکرها آس  ی باز و ناامن کار م  های   شبکه از    طیمح

  اینوآورانه  فنّاوری جدید    2ی پزشک  اءیاش  نترنت یا در این میان  .کامال امن باشد   دیبا  در این محیط  داده ها  ی اشتراک گذار

 ی این ها  ی با استفاده از فناور  ی کاربرد  ی و برنامه ها   یپزشک  ی دستگاه ها  ،یهای بهداشت مراقبت   ی ها  ستمیاتصال س  ی برا

 بیماراناتصال دستگاه ها و نظارت بر    ی است که توسط اکثر شرکت ها براء  ایاش  نترنتیاز ا  موضوع بخشی  نیشبکه است. ا

.  [1]کنند  یمنظور استفاده م  نیا  ی برا  ءای اش   نترنتیا  ی از دستگاه ها  یهای بهداشتمراقبت   عی صنابرای مثال  شود.    یم  ادهاستف

  درصد است.   64تا    زانیم  نیا، که  دهد  یرا به خود اختصاص م   ء ایاش   نترنتیدرصد استفاده از ا  نیشتریب  مارانینظارت بر ب 

عمل  بهبود    ی مرتبط برا  یپزشک  ی به دست آوردن داده ها  یاآنها    یو حفظ سوابق پزشک  مارانیبر رفاه ب  نظارتبرای مثال  

  ع یحال صنا نیمهم است، در ع  امن بسیارو  منیا ی ا وهیبه ش   یهای بهداشت مراقبت  ی از داده ها ی نگهداردر این جا  .مانیزا

عملکرد    ی برا  ن،یبنابراحمله های سایبری بوده است.    و  ی از راه دور و بدون دستکار   ی های بهداشتنگران ارائه مراقبت   یپزشک

من  به یک کانال انتقال داده بسیار امن در برابر این خطرات نیاز است. ما در این مقاله قصد داریم در ابتدا بستر بسیار امؤثر،  

زنجیره بلوکی را برای بهبود امنیت کانال های انتقال داده در اینترنت اشیاء پزشکی که بسیار حیاتی است ارائه دهیم و در 
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وم به معرفی اینترنت اشیای  در بخش د  نهایت کاربرد های آن را در زیر مجموعه های اینترنت اشیاء پزشکی بررسی کنیم.

نجیره بلوکی  زراهکارهایی مبتنی بر  ،  خواهیم پرداخت. در بخش سومشیای پزشکی  چالش های امنیتی اینترنت اپزشکی و  

جهت ذخیره سازی و اشتراک گذاری امن داده های پزشکی ارائه خواهیم داد و در انتها، ویژگی های امنیتی که از بکارگیری 

  فناوری زنجیره بلوکی ایجاد خواهد شد را ارزیابی و بیان خواهیم کرد.

 

 اینترنت اشیاء پزشکی معرفی  .2

  یابر   سرور.  شودی ممختلف بدن استفاده    یهات یفعال  ی ریگاندازه  ی است که برا  ییهادستگاه از    ی اشبکه   BAN  ی ابر  سرور

BAN   که ییازآنجا.  شودی ممتصل    ی سرور ابر  ه ب  ندهیآ  تصمیم برای اقداماتو    قاتیتحق   جهت  هاداده  رهیمحاسبه و ذخ  ی برا 

 ش. به گفته شو و همکارانشوندی م دوره مشخص حذف    کی  ازپس    هادادهدارد،    ی محدود  ی سازره یذخ  تی ظرف  ی ابر  ی فضا

را از   شدهه یتعب  یپزشک  زاتیتجه  ،یپزشک یکیزیف   بریسا  ستمیس  کی،  [2]که در مقاله آقای دوانگان به آن اشاره شده است 

  مار یب  کهی هنگام.  کندحس و نظارت    یرا در زمان واقع   ماریب  یکیزیف  ی هادادهکه    کندی مکنترل    میسی بشبکه    کی   قیطر

که این پیشرفت   کندی مارسال  یبه موسسه پزشک موقعبهرا   هیاطالعات هشدار اول یکپزش زاتیدارد، تجه ی رعاد یغ تیوضع

  .[2]بزرگی را ایجاد کرده است

را   یپزشک  ی هامرسوم درمان  ی هادر حال توسعه هنوز روش  ی کشورها  یبهداشت   ی هامراقبت   ی هااز سازمان   ی اریاگرچه، بس

را از راه دور به پزشکان متصل    مارانیکه ب  هایی  ی از نظر فناور  شرفته یپ  یتالیجید  ی هاستم یو به سمت س  کنند ی ماستفاده  

از آن    یجهان   ی مؤسسات بهداشتدرصد از    60حدود  ازبا استفاده    اینترنت اشیاء پزشکی امروزه  اما    ، حرکت نکرده اند  کند،ی م

اینترنت  .  ابدی  شیافزا  19-دیکوو  ی ریگرکورد با ظهور همه  نیا  رودی خود در جهان است و انتظار م  گاه یدر حال باز کردن جا

و انتقال داده ها به پزشکان از راه دور به منظور    ی ریاندازه گ  ی شود که برا یاطالق م   یمختلف  ی به دستگاه ها اشیاء پزشکی

ضربان قلب، فشار خون،   ی ریاندازه گ  ی توان برا  یدستگاه ها م  نیشود. از ا  یاستفاده م   مارانیت از راه دور سالمت ب نظار

 در خاص    فهیوظ  کیانجام    ی دستگاه ها برا  نیاستفاده کرد. ا  بدنی  و صدمات2ینوار مغز،  1خون، نوار قلب  ژنیسطح اکس

   .[3]و ارسال داده ها به مراکز متمرکز ساخته شده اند یپزشک یاهداف درمان

  عیبه مشکالت در صنا  یدگیرس  ی برا  نترنت یاتصال به ا  دارد که با  بردر    ا رای اش  نترنتیا   شرفتیپ  ،اینترنت اشیاء پزشکی

رسانه ها با    ریو سا  نترنتیا  قیدهد تا داده ها را از طر   یاجازه م  یپزشک  زاتیبه تجه  و  سروکار دارد  یبهداشت  های مراقبت 

  یا حتی   یتالیجید  ی هادستگاهدر این میان همه ی  و انتقال دهند.    لیو تحل  هیتجز  ،ی جمع آور  ینترنتیا  ی کمک راه حل ها 

.  متصل هستند   نترنت یبه ا  ، اهداف نظارت مؤثر بر سالمت  یقلب برا  ی تورهایو مان   ماریب  ی هامانند تخت   ی تالیج ید  ریغ  ی ابزارها

 یماریقبل از ظهور ب   اینترنت اشیاء پزشکیاستقرار  در این بین برنامه های کاربردی خوبی هم برای انجام امور ارائه شدند .

اینترنت اشیاء  استقرار    . کرده است  ریتمام جهان را درگ  کهآن  ی ریگهمهوجود داشته است، اما از آغاز  هم    3کرونا   ریگهمه

  یتا بر کاربردها  افتهیتکاملاینترنت اشیاء،  از  اینترنت اشیاء پزشکی،    است.  خود اختصاص دادهرا به    ی دی بعد جد  پزشکی

اشیاء کند   اینترنت  از    یکیتازگی    به   برسد.    کارایی  به حداکثر  یبهداشت   ی ها مراقبت در بخش    یدرستبه تواند  ب  وتمرکز 

 ی حسگرهاو    تراشه  ی مدل دارا  نیارائه شد. ا  اینترنت اشیاء پزشکی در مدل    ی کاربردی  هابرنامه   در حوزه  ر یاخ  ی های نوآور

و    نترنتیاتصال ا  ی دروازه برا  عنوانبه مدل از تلفن همراه    ن یاست، ا  ماریب  نوار قلب و    نبض ،  فشارخوننظارت بر    ی برا  یی نانو

 . [3]کندی استفاده م یبهداشت  ی هادهنده مراقبت ارائه ی دسکتاپ در انتها 

 
1 ECG 
2 EEG 
3 Covid-19 
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 ی سالمت بیمار در اینترنت اشیاء پزشکی  هاشاخصهارسال   .1لشک

 

 اینترنت اشیاء پزشکی در  ی امنیتیهاچالش  .2.1

هوشمند و    ی هوشمند مانند حسگرها  ی هاابزار  ،است  نمایان شده   کامالً  یهوشمند در حوزه پزشک   ی توسعه ابزارهاامروزه   

.  کنندیم   فایدر حال حاضر ا  تی فیباک   یدر ارائه خدمات بهداشت  ی نقش مهم  ای اش  نترنتیبا استفاده از ا  که  هوشمند  ی هادستگاه 

  یهای ماریب صیبر تشخ  ی رگذاریو تأث یپزشک  ستیز ی هاگنال ینظارت بر س ی برا یپزشک زات یو تجه هاه اتصال دستگاحتی 

 ات یعمل  نیو ا  شودیم  اداینترنت اشیاء پزشکی یعنوان  شده است و از آن به  ریپذامکان  یانسان   ی بدون مداخله جد  مارانیب

به  اینترنت اشیاء پزشکی کارکرد مؤثر امکانات  ی مواقع، برا یدر برخحال است.  یبهداشت ی ها مراقبت  یاطالعات ستم یقلب س 

که منجر به    کنندی م   لیتسهمکان دور    کی را از    مارینظارت بر ب  ،هاکه دستگاه   ی اه گون، بهیمدار  ازین  یدنیپوش   ی هادستگاه 

در    ی اد یز  ییجوصرفهاین موضوع خود  .  شودی م  کند،یم  تیزی را و  مارانیطور منظم بکه به  یتوسط پزشک  تیزیکاهش و

ی را  عفون  ی های ماریونقل و محافظت از پزشکان در برابر بحمل  نیپزشک در ح  یاز خطر جان  نانیونقل، اطمحمل  ی هانهیهز

را   امکان  این  به پزشکان  . همه موارد کنند  ی ریگیپ  از دور  خود را  مارانیب  یکیزیف   تیتا وضع  دهدیمبه دنبال دارد که  

ی امنیتی هم به این بعدهاز  ی االحظهی جالب استفاده از اینترنت اشیاء پزشکی بودند. اما اگر  هادهیا از مزایا و    شدهگفته 

ی عواقب  اط یاحتی ب، که در صورت  میشویم ی هم در این بخش  ریناپذجبرانو خطرات    هاچالش موضوع نگاه کنیم متوجه  

ی سالمتی بیماران یک بیمارستان در مسیر کانال  انتقال داده دچار تغییر ارهایمعو    هادادهجدی به دنبال دارد. فرض کنید  

ی نادرست اقدام به تجویز نسخه هادادهبیرونی مثل حمله سایبری به ابر بیمارستان و ... شود و پزشکان با بررسی    هر عامل یا  

اینترنت اشیاء پزشکی    شماریباز مزایای    شدهگفته . از طرفی با توجه موارد  دهدی مکنند که این خود عمق فاجعه را نشان  

ی ما محلی امن هادادهی نداریم. ما به دنبال راهی هستیم که مسیر کانال انتقال داده و همچنین ذخیره  پوشچشمهم قدرت  

 . [3]باشد  هادادهبرای 

   . 

 حمالت سایبری  2.1.1

  کنند،یرا ارائه م  تیمز  نیچند  شوند،یحاضر م  جاهمهدر    ی اندهیفزا  طوربه که    یپزشک  اینترنت اشیاء  ی هادستگاه  کهیدرحال

نگران  امن  هم    ی جد  ی های اما  مورد    یبهداشت  ی هامراقبت   ی هادستگاه .  کنندیم  جادیا  ز ین  ی خصوص  میو حفظ حر  ت یدر 

.  رندیگی م  یاتیح  ماتیاطالعات تصم  نیو بر اساس ا  کنندیم و پردازش    ی آورجمعرا    یاتیحساس و اغلب ح  یاطالعات پزشک

به شبکه    توانندی م  تنها نه  دهند،ی را هدف قرار ماینترنت اشیاء پزشکی    ی هادستگاه   نیا  ی های ریپذب ی که آس  ی بریمجرمان سا

اطالعات حساس شخص  دایپ  یدسترس  یمارستانیب به  بلکه  مراقبت   یکنند،  دارند.   رمجازیغ  یدسترس  زین   یبهداشت  ی هاو 
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  همچنین   را به همراه داشته باشد و  یتوجهقابل   برنهیهزو    یکیزیصدمات ف  تواندی م  زیمتصل ن  ی هادستگاه   نیبه ا  حمالت

ب  یجان  ی هاب یآس به  اشیاء پزشکی    یهااز دستگاه   شدهی آور جمع  ی هاداده  وارد کند.  مارانیرا  اطالعات   تواندی ماینترنت 

  ت یگزارش وضع  ی که برا  ییاز حسگرها  شده ارسال   ی هاگنالی مثال، س  ی برا.نشان دهد  ماریب  کی را در مورد عادات    یحساس

مانند    رفعالیبا حمالت غ  ب،یترت  ن یکنند. به هم  آشکاردستگاه را    یپزشک  ی عملکردها  توانندی م   شوند، یاستفاده م   ماریب

را منحل    مارانیب   تیعالوه بر اطالعات محرمانه و حساس، اطالعات مربوط به هو  توانندی ممهاجمان    ک،یتراف  لیوتحلهیتجز

اینترنت    ی هاشبکه   یخصوص  میو حر  یکپارچگی  تواندیم  1مردی در میانمانند    ی، حمالتتر از آن. مهم کنند  ی آور جمع  ایکرده  

،  مثالعنوانبه دو طرف بدون توجه به آن خراب کند.    نیمبادله ب  ی هاداده  رییتغ  ی در ارتباطات برای  کاررا با دستاشیاء پزشکی  

 ی پزشک  ی هاتوانند دادهی که مهاجمان م  ییسرور راه دور ارسال کرد، جا  کیبه    توانیرا م  شدهی آور جمع  یپزشک  ی هاداده

 رمجاز یاطالعات غ  ی سازرهیذخ  کهییازآنجا  ن،ی. عالوه بر ا فتدیبه خطر ب  هاآن  یخصوص  میکنند تا حر  ی ریگرهداده و    رییرا تغ

  ی تی و امن  ی خصوص  میمسائل حر  هم  یاست، محققان  ریپذب ی ها آسداده  تی و امن   ی خصوص  میحر  ، یکپارچگی در برابر حمالت  

اینترنت    ی هادستگاه در    موضوع همچنین   نیاند. اها قرار دادهکاربر و محرمانه بودن داده  یخصوص  میحر  ی بزرگ برا  ی دیهدرا ت

به    یفقدان کنترل دسترس  ،جهیدرنت .  [2]است  اعتمادقابل   تیاحراز هو   می مکانفاقد    رایکامالً مشهود است زاشیاء پزشکی  

 استراق سمع نقض کنند.  قیکاربران را از طر یوصخص میتا حر دهدیمبه مهاجمان اجازه  هاداده ی شبکه و رمزگذار 

  یبهداشت  ی هادر سوابق مراقبت   ر یاخ  یتی امن   ی هاتوسط نقض   ماریب  یخصوص  میها و حرداده  ت یمربوط به امن   ی های نگران

  2017درصد از حمالت باج افزار در سال    45  ،یزلیب   یجهان   ی بریسا  تی امن  مهیشده است. به گفته شرکت ب  تیتقو  ماریب

هک شده و نقض داده   یبهداشت   های مراقبت . تعداد سوابق  [2]را هدف قرار داده است    یبهداشت   های مراقبت   ی سازمان ها

  ر ی از ز  یبهداشت   های مراقبت ، تعداد تخلفات گزارش شده در صنعت  HIPPAاست. طبق ژورنال    شیدر حال افزا  یپزشک  ی ها

و خدمات   اشت ش وزارت بهد. بر اساس گزارافتی  شیافزا  2017مورد در سال    350از    شی به ب   2009مورد در سال    20

کل پرونده    ونیلیم  13منجر به در معرض قرار گرفتن    یبهداشت  های مراقبت، تعداد تخلفات در صنعت  2018در سال    ،یانسان

  ونیلیم  27از    شیبار در روز بود که بر ب  ک ی  حداقلبه طور متوسط    یبهداشت   ینقض داده ها .شد   یبهداشت  های مراقبت 

ب پزشک2018گذاشت. در سال    ریتأث  2016در سال    ماریپرونده  از شبکه   ماریب   ونیلیم  1.4حساس    ی، هکرها سوابق  را 

متحده در آن سال در نظر گرفته شد. سوابق هک   االتیدر ا  ینقض اطالعات پزشک  نیبزرگتر  نیافشا کردند. ا2  مارستانیب

 . [3]بود  مهیو اطالعات ب ماری ب  یتماعاج نیدرمان ها، شماره تام ،یشگاهیآزما ج یشده شامل نتا

 

 

   آسیب پذیری های اینترنت اشیاء پزشکی با ارائه راهکارهای مبتنی بر زنجیره بلوکی برای مقابله  .3

و   هاچالشد اهمیت استفاده از اینترنت اشیاء پزشکی در دنیای امروز و در برابر آن  در مور  شدهگفته با توجه به توضیحات  

ی مثل از دست دادن بیماران ریناپذجبرانو ممکن است عواقب   کنند ی می مارا تهدید  هادادهی که اصالت  شماری بتهدیدات  

 ها دادهی و هم در حفظ اصالت  سازرهیذخباشیم تا بشود هم در سرعت    ترامن را در پی داشته باشد باید به دنبال بستری  

در دنیای    هاداده بلوکی و توکن ها برای بهبود امنیت    رهی زنجسعی داریم از بستر    بخشبرداریم، که ما در این    بلندترگامی  

 اشیاء پزشکی بهره ببریم.  اینترنت

 

 

 

 و اینترنت اشیاء پزشکی زنجیره بلوکی  3.1

 
1 Min the middlena  
2 UnityPoint Health 
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 ی طراح  ی مختلف  ی هادستگاه مدت،    نیمطالعات مختلف بوده است. در طول ا  موردتوجه  1اطالعات سالمت   ی ها، فناوردهه  ی برا

، پرونده  3یاانهیدهنده را، ثبت سفارش ارائه2سالمت   کیاز: پرونده الکترون  اندعبارت موارد    نیمورد از ا  نیاست. چند  اجراشدهو  

پشت 4یکپزش   یکیالکترون نتا  ،ین ی بال  ی ریگم یتصم  ی بانی،  سالمت    ،ی کیالکترون  یسینونسخه  ،ی کیالکترون  جیگزارش  پرونده 

تبادل داده،   ی هاشبکه سالمت،    یکیارتباطات الکترونو    از راه دور. نظارت از راه دور  ی، محاسبات تلفن همراه، پزشک5ی شخص

  یکیمانند پرونده الکترون  ی گریموارد د  ن،یعالوه بر ا  [3].سالمت    تیریمد  اتاطالع  ی هاستم یسدانش، و    یاب یباز  ی هاستم یس

 وجود دارد. 7یارتباط ی هاستم یسو  ریتصاو ویو آرش 6دارو  تیریمد

مزا  یکی  تیامن که    ییایاز  ا  یبهداشت   ی هامراقبت   ی برا  تواندیم بلوکی    ره یزنجاست  ا  ایاش  نترنتیو  دهد.    تیمز  نی ارائه 

از    ازجمله  یموضوعات مختلف  پوشش    هاشبکه و    هادستگاه ،  هادادهحفاظت  امندهدی مرا  اجزا   یکیداده    تی .   یاتیح  یاز 

  شدهارائه  هاداده  رهیو ذخ  تی امن  ،یابیپردازش، انتشار، باز  ،ی آور جمع  عنوانبه  یبررس  نیداده در ا  تیریداده است. مد  تیریمد

  یضرور  ایاش  نترنتیو ا   ی بهداشت   های مراقبتداده در هر دو بخش    تیریمد  های فعالیت تمام    تیمختلف، تقو  لیاست. به دال 

 است.  

  یم  ینی ب   ش یقرار گرفته است که پ  نیاست که به طور گسترده مورد تحس  یکیتکنولوژ  شرفتیپ  کیبلوکی    ره یزنج  ی فناور

  ی منددهندگان و متخصصان سطح عالقهتوسعه  ان،یدانشگاه  جه،یرا متحول کند. در نت  یها و روابط انسان  تی شود اساساً فعال

. از جمله  شده است  یطراح   ی متعدد  هیاول  ی هاو نمونه  هاستم یس   ا،هپلتفرم  ن،یاند. بنابراکرده  دای پبه این موضوع    ی شتریب

 رهیزنجبر مسائل مختلف استفاده از    یاشاره کرد که همگ  پرلجر یو ها  ومیاتر  ن،یکو  تی توان به ب  یپلتفرم ها م   نیقابل توجه تر

 رارداد هوشمند استفاده کرد.و می توان از آن ها برای تشکیل پرونده های پزشکی با استفاده از ق گذاشته اند ریتأثبلوکی 

 ن یاساس، ا  نیشده است. بر ا  ریامکان پذ  ی دو فناور  نیبا ادغام ا  ا یاش  نترنتیا  ط یدر محبلوکی    ره یزنج  ی از فناور  استفاده

از   یعیوس  فیدر ط  تواندیکه م   کندی م  یبررس   ایاش  نترنتیبا ابلوکی    رهیزنج  ی سازکپارچهی   ی را برا  ی متعدد  ی هاراه  یبررس

مشارکت    زانیم  ،یکل  ستمیدر سبلوکی    زنجیره   از نظر نقش    ی ساز  کپارچهی  ی کردهایاستفاده شود. رو  ی کاربرد  ی هاحوزه

ارائه خدمات   ی برابلوکی    رهیزنج  ی ها بر رو  ستمیکه س  ی و درجه ا   ایاش  نترنتیا  ی دستگاه ها  نیدر تبادل داده ب  بلوکی  ره یزنج

 ن ی و آفال  نیو در هر دو حالت آنال  کنندیم   دیناهمگن تول  ی هادستگاه که داده   ی اد یوجود تعداد ز.  دارند، متفاوت است  دیتاک

داده موثرتر مورد   تیریروش مد  کی  جه،ی . در نت کند ی م  دهیچیپ   ایاش   نترنتیا  نه یداده را در زم  تیریمد  فیوظا   کنند،ی م  کار

برای اکنون    کرده اند.  تی راه حل حما   کیبه عنوان  بلوکی    ره یزنجبر   یمبتن  ی ها  ستمیاز س  سندهینو  نیبوده است. چند ازین

توان   یم در زنجیره بلوکی  قرارداد هوشمند را    کی  که   داشته باشیدخواهیم کار را جلو ببریم توجه    این که بدانیم چگونه می 

بلوکی    زنجیره    ی ها  ستمیشود. تمام س  یتراکنش آغاز م   یکرد که هنگام اجرا  یبه طور خودکار فراخوان  هی رو  کیبه عنوان  

آن نوشت و    با توان    یهوشمند را م  ی که قراردادها  ی حال، آنها از نظر زبان  نیکنند. با ا  یم  ی بانیهوشمند پشت   ی از قراردادها

 12پایتون، 11جاوا،  10سرپنت، 9گلنگ، 8سالیدیتی زبان های برنامه نویسیشوند، متفاوت هستند.  یآن اجرا م رکه د ی طیمح

 
1 HIT 
2 EHR 
3 CPOE 
4 EMR 
5 PHR 
6 eMAR 
7 PACS 
8 Solidity 
9 Golang 
10 Serpent 
11 Java 
12 Python 
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در دسترس هستند،    ی هم برای اجرای قرار داد هامتعدد  ییاجرا  ی ها  طیقرارداد هوشمند هستند. مح  ی هازبان  نیپرکاربردتر

  .جاوا ی مجاز  نیماش و1وم یاتر ی مجاز نیاز جمله ماش

پارامترهاداده و  ا  ی سالمت  ی ها  توسط  تجز  توانند ی م  شوند، ی م  یآورها جمعدستگاه   ن یکه  تحل  هیبعداً  آنچه   لیو  و  شوند 

شرکت ها با هدف بهبود    نیشده توسط ا  جادیرا محاسبه کنند. نرم افزار ا  ی و هر مجموعه رفتار  دنینحوه خواب  د،یخوری م

سالمت    قاتیکه توسط تحق  رانهیشگیپ  ی اه  ییما، روال روزانه ما و راهنما  ینظارت بر نحوه زندگ کل  به طور  و    مارانیب  یزندگ

بر بلوتوث  یمخاطب مبتن  یابیجامع رد  یفناور  کیمحور، اپل و گوگل  -دی ابتکار کوو  نیدتریاست. در جد  شدهارائه  تالیجید

ا  ی اندازراه اجرا  نیخواهند کرد.  از طر  ی ابیرد  ی طرح  به    یداده ها  قیتماس کامل  به طور داوطلبانه  انبوه مصرف کننده 

 آنها است.  یسالمت ی کاربران دنبال شده و داده ها  نیب قیو تعامالت دق ی حرکات فرد یابیرد ده،اشتراک گذاشته ش

است که همه ما    یموضوع  نیا  ؟دی کنی م  رهیخود را ذخ  تالیجید   ی هادادهچگونه  مهمی که وجود دارد این است که    سؤالاما  

را فعال کرده است که از   رمتمرکزیداده غ  ی سازرهیذخ  ی هاپلتفرم بلوکی    زنجیره    ی . فناورم یبه آن توجه کن  یدر مقطع  دیبا

داده   ی سازرهیذخخدمات    دوفروشیخرکه به دنبال    یکاربران  ی برا  ییبازارها  جادیا   ی برا  ی سازرهیذخ  ی هاسکه توکن ها و  

 یهاحلراه  ی برا  یآل  دهیا  نیگزیجا  یمختلف  لیبه دال   زنجیره بلوکیبر    یمبتن   ی سازرهیذخ  ی هاپروژه   . کنندی مهستند، استفاده  

  یها سکیهاردد  ی خود را منحصراً رو  یشخص   ی هالیفا  ریو سا  وهایدیها، وکه کاربران عکس   ییروزها  . شوندی م  یمعمول  ی ابر

نهادها معمواًل فضا  داشتند،ی نگه م   یکیزیف افراد و  امروزه  برا  ی هادستگاه در    یکاف  ی گذشته است.  برآورده کردن   ی خود 

ندارند.    تال یجی د  ی هاداده  ی سازره یذخ  ی ازهاین سالم    من یا  ی برا  ،ژهیوبه ،  هاشرکت خود  به    ی هاداده   داشتننگه و  خود 

  تنها   همراه است.  زین  ییهاتیمحدودمتمرکز با    ی ابر  ی سازره یذخ،  حالنیبااهستند.    یمتک  ی ابر  ی سازره یذخ   دهندگانارائه

  نشیکاربران ب   ،ابری هستند. در مدل    2متمرکز  ی ابر  ی سازرهیذخمحبوب    یهاحلراه  ی دارا   هاشرکتاز    ی شمارانگشتتعداد  

استفاده    یکم نحوه  مورد  و  ی هادادهاز    دهندگانارائهدر  ثالث    امکان  خود  اشخاص  به  آن  بر   عالوه  .دارند  فروخته شدن 

از بین رفتن نود اصلی و محل تمرکز  متمرکز بودن، خطر    ل یبه دل  هانهیگز  نیهمه ا  ،یخصوص  میمربوط به حر  ی های نگران

 س ی همه کاربران سرو  یمانع از دسترس   تواندی ممانند قطع برق    ی. حمالت هکرها و نقص فنشوند یمتحمل م  زیرا ن  3هاداده

   .[4]خود شود ی هادادهبه 

 
 استفاده از زنجیره بلوکی در رمزنگاری داده های پایگاه داده اینترنت اشیاء پزشکی. 2شکل

 

   هادادهمزایای استفاده از زنجیره بلوکی در ذخیره  3.2

 
1 EVM 
2 Google Drive  ،OneDrive, Dropbox 
3 SPOF 
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 : گذارندیمرا به اشتراک  ی ایاز مزا  ی امجموعه، 1رمتمرکزیغ ی سازرهیذخ ی هادستگاه 

 هستند   ، امن و در دسترساعتمادقابل  -

  رادارند  تیشفاف  حداکثر -

 را در پی دارد   هاداده تی خطر نقض امن حداقل -

 . دهندی را کاهش م ی سازره یذخ ی هانهیهز یتوجهقابل  طوربه -

 

 . مزایای زنجیره بلوکی برای استفاده در اینترنت اشیاء پزشکی  3شکل 

  سک یهاردد   ی تا فضا  دهدیمامکان را    نی ، اکندیمخود را اجرا    افزارنرمکه    یاانهیرابه هر    رمتمرکزیغ  ی سازرهیذخپلت فرم    کی

 2اتصال همتا به همتا  تیقابل  ی ها دارا شبکه   نیکنند، اجاره دهد. ا  رهیرا ذخ  هالیفا  خواهندی مکه    یبالاستفاده را به کاربران

  وتریبه هر کامپ  همتا به همتا  ی . معمارکندیارائه م  زیرا ن  ی بلکه خدمات  کند،یدرخواست م  تنهانهکاربر    انهیهستند که در آن را

حاکم    نهادکیبه    ازیشبکه را پردازش کند و ن  اتیعمل  ی اطالعات الزم برا  هرگونه تا    دهدیم اجازه  بلوکی    زنجیره  منفرد در  

 رمتمرکز یغ  ی ابر  ی سازرهیذخ  ی هاپلتفرم مشارکت در    ،ی سازرهیذخ  ی هاو سکه  ی سازرهیذخ  ی هاتوکن   ببرد.  ن یرا از ب  ی مرکز

 هاداده  تی حداکثر امن  رمتمرکزیغ  ی سازرهی ذخ  .کنندیکمک م  در اینترنت اشیاء پزشکی  شبکه  تی و به امن  کنندیم  تیرا تقو

،  شودیم شناخته    زین   یمخف   د یکل  عنوانبه که    ، یخصوص  د یکل  کیبر استفاده از    یمبتن   ی رمزگذار  ی را با استفاده از فناور

گره مختلف    ن یکه سپس در چند  شوند، یم   میتقس  ی ترکوچک  ی هاداده به بخش  ی هالیفا  ن، ی. عالوه بر اکندی م  نیتضم

را بدون مجوز    لیفا  تواندینمگره    کی .  کنند ی کاربر( در شبکه حرکت م  ی هاستگاه )د   ن یا  و دانلود کند.   ی آورجمعکامل 

است.    رممکنیداشته باشد، غ   رمجازیغ  یکاربر دسترس  ی هادادهبخواهد به    ی اگر کس  یاست که حت  یمعن  نیبه ا  هاجنبه 

   .[5]خوردی م به مشکل   ی بلوکیهارهیزنجبر  یمبتن  ی سازره یذخبا  در مواجهه ی بریحمالت سا،  گونهنیا

 

 تعویض رقابلیغ توکن های  لهیوسبه پزشکی  یهاپروندهدر بایگانی اسناد و   هادادهحفظ امنیت   3.3

 
1 dDistribute Storage 
2 P2P 

زنجیره 
بلوکی

شفافیت

دسترس 
پذیری

یکپارچگیمحرمانگی

کاهش 
هزینه
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با استفاده از    کی   صورتبه قرارداد هوشمند است که    کی  تعویض  رقابلیغتوکن های  نوظهور    ی فنّاور  یها پلتفرمتوکن و 

تنظبازمتن  برا  می ،  به  ی ساز منیا  ی و  دآن  م  یتالیجیصورت  از   یکی   عنوانبه  1ضیتعو  رقابلیغ  ی هاتوکن  .شودی استفاده 

هستند که   ی فردمنحصربه موارد  تیمالک دهندهنشان هاآن. اندظاهرشده  ر یاخ ی هادر سال تالیجید ی هاییدارا نیترمحبوب

  دن جعــل بــو  رقابل یو غ  اصالت داده  کرد.  یو کپ   نیگزیجا   ر،ییرا تغ  هاآن  توانی نمو    شوند ی م  ره یذخبلوکی    زنجیره     کیدر  

مبتنــی بــر فنــاوری زنجیره بلوکی بــوده  تعویض  رقابلیغ هــای   توکنامر مهمی است،    در اینترنت اشیاء پزشکی برای ما

 اما در مورد   .ناممکــن اســت  شدهعیو تغییــر ســاختار یــک توکــن و جعــل آن بــر بســتر فنــاوری دفتــر کل توز

 توکن غیرقابل تعویض   اسـت. هـر تعویض    رقابل یغ توکن   ویژگــی یـک  نیترایــن مــورد مهم  قابلیت یکتایی باید گفت 

بـه چشـم   توانی. بـه ایـن ویژگـی مکندیها را اثبـات معـات ثابـت اسـت کـه یکتـا بـودن آنالدارای یک سـربرگ از اط

 .گواهـی اصالـت نـگاه کـرد

 
 

 دیاگرام استفاده از توکن های غیر قابل تعویض در یک سیستم غیر متمرکز  .4شکل 

 

  ی بهداشت  ی هامراقبت هستند، از هنر گرفته تا امالک و مستغالت، و    هابخشدر حال ورود به همه    ضیتعو  رقابلیغ  ی هاتوکن   

 ض یتعو  رقابلیغ  ی هامقاله، استفاده از توکن  نی. در اتعویض باشد  رقابلیغورود توکن های      شروعی جدید برای   تواندی مهم  

  رش یپذ قیاز طر و ستی ن  دیجد تالیجید ی محتوا  تی. مفهوم حفاظت از مالکمی کنی م  ینیبش یپ  را یبهداشت ی هامراقبتدر 

از  توانندی مهم   عیصنا ری، سا حالنیباا. شودی م هم ترکینزد  تیبه واقع در اینترنت اشیاء پزشکی ضیتعو رقابلیغ ی هاتوکن

 .  [6]ببرند  بهرهاز مشکالت موجود   یکاهش برخ  ی برا ضیتعو رقابلیغ ی هاتوکن

مؤسسات   ریسا  ی که برا  کنندیم  ی نگهدار  ی ویرا در آرش  مارانیسوابق ب  ی بهداشت  ی ها، اکثر مؤسسات مراقبتمثالعنوانبه

 گذارندی سوابق را با شخص ثالث به اشتراک م  نیا  ماریب   تیموارد، بدون رضا  یاست و در برخ  ی دسترس  رقابلیغ   یبهداشت 

[2 .] 

  دهندگانارائه .  کندی م  ر یپذامکانرا در مراحل مختلف    یچندوجه   ی حفاظت  ستمیو س  کنواختیحمل    تیقابل  زنجیره بلوکی  

در مرکز هستند و    مارانیکنند که در آن ب  جادیا  کپارچهی سوابق سالمت    ستمیس  کیتا    سازدیمرا قادر    ی خدمات بهداشت 

 
1 NFT 



 

 

 
I4C.IUST.AC.IR         995 

داشته    یدسترس  هاآن  ی هادادهبه    تواندیم   یکه چه کس  کنندی م  ترلکن  مارانیخود هستند. ب  ی هاداده  یخصوص  دیکل  ی دارا 

کمک به   نیو همچن  هات یفعالسوابق و    قیبه تطببلوکی    زنجیره   بر    یمبتن  کپارچهی  ستمی استفاده کند. س   هاآناز    ایباشد  

تا به سوابق سالمت خود در هر نقطه از جهان    کندیمکمک    مارانیبه ب   نیهمچن  ستمیس  نی. اکندیمکمک    ی بردارکاله مهار  

به      خواهندیمکه    منیا  ی بهداشت   ی هامراقبتکنند. آن سوابق را با هر متخصص    تیریرا مد  هاآنداشته باشند و    یدسترس

 [. 3] کنند ی ریگیرا پ هاواکسن مزمن و  ی های ماریب، های آلرژمانند  هاآن  ی. و سابقه پزشکبگذارنداشتراک 

 
 فرصت های استفاده از توکن های غیر قابل تعویض در اینترنت اشیاء پزشکی  . 5شکل

 

امنیت  تا    دهدیماجازه    مارانیب  رابهیز  کندیماز ایجاد چنین مشکالتی جلوگیری  کامالً    ضیتعو  رقابلیغ  ی هااستفاده از توکن  

  نترنتی و ا  یبهداشت  ی هامراقبتداده در    تیریمد  اتیعمل  ی برا  شتریببلوکی    زنجیره    ی فناور  .خود را داشته باشندی  هاداده

است، استفاده    یخصوص  میو حفظ حر  ، ی، کنترل دسترس هاداده  یکپارچگی، که شامل  هاداده  تی بهبود امن  یبرا  ژهیوبه   ا،یاش

  اء یاش  نترنت یا   ازجمله  ا، یاش  نترنتیو ا بلوکی    زنجیره  از    توانی که چگونه م  دهندینشان م  ات ینشر  ن،ی. عالوه بر اشودی م

 ش ی در حال افزابلوکی    زنجیره  مجهز به    ی بهداشت  های مراقبت  ستمیعالقه به ساستفاده کرد.    کپارچهی  یسالمت، به روش 

درصد از پاسخ دهندگان انتظار دارند   70از    شی کشور، ب  18در    یستیعلوم ز  ریمد  200از    ش یب  ی رو1مطالعه    کیاست. در  

 ینوآور   ی آنها برا  ییکه توانا  یمیقد  ی ها  ستمیناکارآمد و س  کیبوروکرات  ی ندهایبه آنها کمک کند تا بر فرآبلوکی    زنجیره   که  

 یفناور، اعالم کرد که از  2سالمت   مهیشرکت بزرگ ب  نی ، دوم 2019در سال    .غلبه کنند  هدد  یرا کاهش م  ی و سازگار

 . [7]کند یاستفاده م  ماریب  ونیلیم 40 ی برا ماریسالمت ب  ی ها داده رهیذخ ی برا بلوکی  زنجیره 

 

 راه حل های زنجیره بلوکی برای حوزه های مختلف اینترنت اشیاء پزشکی  3.4

  مهم استدر آن  داده ها    یکپارچگیو توافق در مورد    تی که احراز هو  یتالیجیهر نوع داده د  ی برابلوکی    زنجیره   ی فناور

  ی مبلوکی  زنجیره استفاده کرد.  یمهم پزشک ینگه داشتن داده ها منی ا یتوان برا یمبلوکی  زنجیره  از  . مناسب می باشد 

  وستهیثبت رشد مداوم و پ  ی برا   ژهیارائه دهد و به و  یبهداشت  های مراقبت مشکالت ثبت سوابق در صنعت    ی برا   یحلتواند راه  

 هایمراقبت سوابق    ،ی، اطالعات شخصDNA  ی داده ها  ی ساز  منی ا  ی برابلوکی    زنجیره     ی است. فناور  د ی تراکنش ها مف

  توانند از   یم   یبهداشت   های مراقبت در نظر گرفته شده است. ارائه دهندگان    یپزشک  خچهی تار  ی و اطالعات ضرور  یبهداشت 

  ماً یتوانند مستق  یو پزشکان م  مارانیب  هک   ییاستفاده کنند، جا  مارانیب  مربوط به سوابق  اتیجزئ  رهیذخ  ی برا بلوکی    زنجیره 

 .کنند یشبکه، در هر زمان و هر مکان بررس قیآن سوابق را از طر

 
1 IBM 
2 Anthem 
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برابلوکی    زنجیره   بر    یمبتن   ی هاحفظ داده  ستمیس  کی  ر یمطالعه اخ  کی کرده است که    شنهادی پ  یپزشک  ی هاداده  ی را 

حال   نیو در ع  شدهرهیذخ  ی هاداده  ی ریدپذییبودن و تأ   ی از بدو  نانیاطم  یرا برا  ی قابل اعتماد  ی سازرهیحل ذخراه  تواندی م

 یمهم را برا   ی هاتا داده  سازدیپردازش شده کاربران را قادر م  ی هاداده  ستمی کاربران ارائه دهد. س  ی برا  یخصوص  میحفظ حر

  ستم یس  کی   ی گریمطالعه د  .کرد    دییتوان اصالت داده ها را تأ   یم  ی حفظ کنند. در صورت مشکوک بودن به دستکار  شهیهم

  ص یبهبود تشخ  یبرارا  بلوکی    زنجیره  بر    یمبتن  یخصوص  میو حفظ حر   منیا  یاطالعات سالمت شخص  ی به اشتراک گذار 

تواند به بهبود دقت   یمبلوکی    زنجیره     ،یریناپذ  رییتغ  ی ا یاکرد. با توجه به مز  شنهادیپ  کی سالمت الکترون  ی ها  ستمیدر س

 [8].ها هستند ستمیمسائل مهم در س   یخصوص میو حفظ حر ت یکه امن ییکمک کند، جا صیتشخ

 

 داده ها  یبه اشتراک گذار در  زنجیره بلوکیراه حل  3.5

خود   یبه سوابق پزشک  یبه راحت  دیبا  مارانیب   ستند،یآنها ن  هیاول  های مراقبت که پزشک    یبه پزشکان  بیماران  در صورت مراجعه

سازد تا نظارت از راه دور و مشاوره   یپزشکان را قادر م  ،یبهداشت   ی داده ها  انیبهبود جر  ن،ی ا  برداشته باشند. عالوه    یدسترس

[. با  2خود مطلع کنند ]  یپزشک هخچیسازد تا پزشکان خود را از تار یرا قادر م مارانیاز راه دور را انجام دهند. که ب یپزشک

و  شیافزا به  ابتال  اطالعات مصلحت  روسیموارد  اطالعات  زیآمکرونا،  از جمله  ارز  یو شفاف،  نحوه  به    یابیدرباره  ابتال  خطر 

 .  [8]شودیمهم م   اریارائه عالئم و پاسخ به درمان، بس ماران،یب

را دشوار    یشوند که اشتراک گذار  یم  رهیاطالعات ذخ  ی متمرکز فناور  ستمیس  کی در    یتالیجیبه صورت د   یپزشک  سوابق

در   ی است. توسعه فناور  نهیخسته کننده، زمان بر و پرهز  ماریب   ی داده ها  ی و گردآور  افتیکند. درخواست، ارسال، در  یم

  اریراک گذاشته شده بسبه اشت  یناسازگار و اطالعات پزشک  بانیپشت ی هاستم یمقررات، س ل یبه دل  یپزشک یهاداده تیریمد

انتقال،    ، یبهداشت  های مراقبت  ی ساز  رهیذخ  ی ها  ستمیس  نی داده ها ب  ی و به اشتراک گذار  ی کند بوده است. فقدان همکار

 یی توانا لیموجود است و یالعاتاط ی هاگاهیها در پاداده  شتریب  جه،یکند. در نت یداده ها را دشوار م لیو تحل هیو تجز یابیباز

 [. 3]  کندیخود محدود م یسابقه پزشک دسترسی به ی را برا مارانیب

آسان تر کند    یرا به طور قابل توجه  یبهداشت  های مراقبت  ی داده ها  ی تواند روند به اشتراک گذار  یمبلوکی    زنجیره    ی فناور

 ماران یب   ، یبهداشت   های مراقبتبلوکی    زنجیره   کمک کند. در   ی بهداشت  های مراقبت در صنعت    ی همکار  ت یقابل به  تواند   ی و م

دهد   یشوند که شناسه منحصر به فرد آنها خواهد بود. هش کردن به شناسه اجازه م   یم  ییهش شناسه آنها شناسا  قی از طر

ده  دا  ی هابلوک  ی برا  ییرمزگشا   دیکل  ی گذاربر اشتراک  مارانیکند. ب   ی م  منیکاربر را ا  یخصوص  میمنحصر به فرد باشد و حر

ارائه با  امن  یانتخاب  یبهداشت  ی ها( مراقبت ی دهنده )هامرتبط خود    ت یقابل  ،یخصوص  میحر  ت،یخود نظارت خواهند کرد. 

 [.  8قرار دهد ]  ستمیرا در مرکز اکوس مارانیتواند ب  یدهد و م  یم شی را افزا ی همکار

 

 ت یهو تیریداده ها و مد  تیامن یبرا زنجیره بلوکی یراه حل ها   3.6

تواند    ی. م [4]فراهم کند  ت یهو  تیریو مد  یبهداشت   های مراقبت  ی داده ها  ت ی امن  ی برا  تیمز  نیتواند چند  یم بلوکی    زنجیره  

داده ها را در صورت بلوکی    زنجیره   دارد.    یرا از دست افراد اشتباه دور نگه م  یخصوص  ی را مهار کند و داده ها   داتیتهد

 د یکل  کیتراکنش ها با    نیکند. ا  یم  رممکنیو غ  رییتغ  رقابلیآن را غ  ییزگشاکند و رم  یم  ی رمزگذار  رهیاضافه شدن به زنج

 یهامراقبت  ی هاداده  ی برخالف فناور   ن،یکند. بنابرا  یافراد شناخته شده است را مجاز م  ی که فقط برا  یخصوص   ییشناسا

 یهابه دادهبلوکی    زنجیره  پرونده    به  حیصر  یتنها با دسترس  تواندی م   یبهداشت  ی هادهنده مراقبت ارائه  کی  ،یامروز  یبهداشت 

 یهاو احتمال درمان  قیدق  صیدهندگان، احتمال تشخارائه  نیها ببهتر داده  ی همکار  .داشته باشد  یدسترس  ماریب  یپزشک

 زنجیره  صرفه را ارائه دهند.  بهمقرون  ی هاتا مراقبت  سازدی را قادر م  یبهداشت  ی هاو امکانات مراقبت  دهدی م شیموفق را افزا

  یسازد تا آن را با هر ارائه دهنده خدمات  ی حال آنها را قادر م   نینگه دارد و در ع  منی و ا  منیرا ا  ماریتواند اطالعات ب  یم بلوکی  

 . [7]کنند به اشتراک بگذارند.    یکه انتخاب م
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تواند   یم  ی بهداشت   های مراقبت، صنعت  2025انجام شده است، تا سال    BIS  قاتیکه توسط تحق  ریمطالعه اخ  ک یاساس    بر

 یها  نهیدر کاهش هز  ییصرفه جو  نیکند. ا  ییصرفه جوبلوکی    زنجیره    ی دالر در سال با استفاده از فناور  اردیل یم  100تا  

  مه یب  ی مرتبط با جعل و تقلب ها   ی ها  ی اطالعات، کالهبردار  ی فناور  ی ها  نهیهز  ات،یعمل  ی ها   نهیمربوط به نقض داده ها، هز

  ی بهداشت   ی هادر بازار مراقبتبلوکی    زنجیره    یجهان  ی کاربردها  رودی که انتظار م  کندیم  انیگزارش ب  نیمحقق خواهد شد. ا

به شش    کیبه نزد  2025سال  رشد کند. ارزش آن تا    2025تا    2018درصد از سال    64به    کیساالنه نزد  یب ی با نرخ رشد ترک

 [3]. دیخواهد رس اردیلیم

 

 در اینترنت اشیاء پزشکی  و سوابق یامور مال  یبرابلوکی  زنجیره   یراه حل ها  3.7

تواند با    ی مبلوکی    زنجیره   است.    ی بهداشت  ی هاحساب مراقبت ها، مسائل عمده در صورت حساب و تقلبدقت در صورت  عدم

  یجعل  ی مشکالت کمک کند و به پردازش پرداخت کمک کند و از تراکنش ها  نیبه رفع ا  رمتمرکزیاستفاده از سوابق غ

فناور  ی ریجلوگ قابلبلوکی    زنجیره   ی کند.  قرارداد  ی تی از  نام  پشت  ی هابه  قراردادها  یم  یبانیهوشمند  هوشمند    ی کند. 

در خطوط کد نوشته    ماًیو فروشنده مستق   داریخر  نیتوافق ب  طیو شرا  شوندیم  خودکار اجرابه صورت  هستند که    ییقراردادها

مکان خاص در   کیقرارداد هوشمند در    کی  .د  نشده وجود دار  عیتوز  رمتمرکزیغبلوکی    زنجیرهشبکه    کیو در    شودی م

  ی م  یشده به آدرس، قرارداد را فراخوان  ی نگار آدرس منحصر به فرد قرار دارد. گره ها با ارسال ارز رمز  کی  بابلوکی    زنجیره 

به شخص ثالث،   ازی هوشمند عدم ن ی مهم قراردادها ی ها یژگیدهد. و یرا انجام م دییتأ ندی کنند و سپس پروتکل اجماع فرآ 

 است.  تی و بهبود امن  یابیرد تی بهبود قابل

بر ارزش    یمبتن   یبهداشت   های مراقبت مدل پرداخت    کیتواند    یهوشمند م  ی قراردادها بلوکی    زنجیرهاستفاده از    ن،یبر ا  عالوه

 ن، یرود. عالوه بر ا  یم  نی پزشکان و پرداخت کنندگان از ب   نیمشترک ب  ی اعتماد   یکند که در آن ب  ریکارآمدتر را امکان پذ

پا  یم   یمال  مهیجر  ایبازپرداخت   به  پرونده پزشک   یسالمت خاص   ی رامترهاتواند  بنابرابلوکی    زنجیره   یدر   ن یمرتبط شود، 

توانند شرکت    یم  نیهوشمند همچن  ی قراردادها.  کند   یبر ارزش حذف م  یمبتن   ی پرداخت ها  ی را از اجرا  یانسان  ی خطا

و    ی گذار  مت یو ق  لبدر کشف تق  یاثربخش  شیافزا  ندیفرآ   نیصورتحساب و خسارت و در ا  هیرا در مورد تسو  ماریب   مهیب

 مطلع کنند.  ی رادا  ی ها  نهیکاهش هز

 آورد ی ها به ارمغان مدر مورد تراکنش  یاطالعات شفاف  رایکمک کند ز  مهیب  ی هابه شرکت   تواندی مبلوکی    زنجیره  ت،ینها  در

از منابع مختلف بدون   های پردازش ادعاها را با گرفتن ورود   تواندی م  نیهمچنبلوکی    زنجیره  .  کندیم  جادی و حس اعتماد ا 

قابل    یپزشک  مهیب  ی سازرهیحل ذخراه  کی  تواندی مبلوکی    زنجیره  ک چارچوب  یبهبود بخشد.    یاطالعات  چیدر ه  ی دستکار

 .کاربران فراهم کند ی حال اعتبار باال برا  ن یو در ع شدهرهیذخ ی هاداده  ی ریدپذییبودن و تأ ی از بدو نانی اطم ی اعتماد برا

 

 داروها یبرابلوکی  زنجیره   یراه حل ها  3.8

   در این بخش راهکارهایی مبتنی بر زنجیره بلوکی جهت بهبود در امنیت صنعت دارو ارائه می نماییم.
 

 دارو  یابیرد تیقابل 3.8.1

  شی دارو است که در آن ب  ی با آن مواجه است، مشکل تقلب   ی بهداشت  های مراقبتکه صنعت    ی از مشکالت عمده ا  گرید  یکی

 200ساالنه حدود    ی داروساز  ی هستند. شرکت ها  یدر حال توسعه تقلب  ی فروخته شده در کشورها  ی درصد داروها  15از  

 ی ابیرد  ت ی و قابل  تی امن  د،ید  جادیرا با ا  یتقلب  ی تواند مشکل دارو   یمبلوکی    زنجیره   .کنند  یجعل ضرر م   لیدالر به دل   اردیلیم

  ی از مشکل تقلب  ی ریجلوگ  ی نقطه به نقطه برا  یابیمانند اثبات اصالت و امکان رد  یی ها  یژگیاز و  ی فناور  نیدارو حل کند. ا

داروها از اصالت    دیقبل از خر  ندتوا  یدارو، اصل است. کاربر م  دیکند که پس از تول  یحاصل م  نانیکند و اطم  یاستفاده م 
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مورد استفاده    ماریآن به ب  لیتا تحو  دیداروها از زمان تول  یابیرد   ی تواند برا  ینه تنها م بلوکی    زنجیره   .کندحاصل    نانیآنها اطم

 [8].داده ثبت کند  گاهیدر پا  یآت ی آمارها ی پس از استفاده برا ماریب ی تواند اثر دارو را بر رو یبلکه م  رد،یقرار گ

 
 

 ی نیبال شاتیآزما 3.8.2

 

 د یرا تول ی ادیز  ی کنترل شده، داده ها  طی مح  کیآن در    یو اثربخش  دیجد  ی دارو   کی  شیآزما  ی برا  یروش  ، ینیبال  شاتیآزما

راه حل شفاف    کی. داشتن  ستین   هم    شود، و بدون تقلب  لیکشد تا تکم  ی گران است، چند سال طول م   ندیفرآ  نیکند. ا  یم

نشده    ی دستکار  ییکارآزما  جیحاصل کند که نتا  نانیکند و اطم  یرسرا بر  ی نیبال  یدهد گزارش ها  یاجازه م  یکه به هر کس

داده ها   یکپارچگیبا ارائه    ینیبال  شاتیآزما  لیتسه  ی برا  یعال  ی فناور  کیتواند    ی مبلوکی    زنجیره   مهم است.    اری است، بس

 ر ییقابل تغ  زمجا  یبدون دسترس  ی داده ا  چی کند که ه  ی م  نیشده تضم  عیشود. شبکه توز  دییتأ  دیباشد و صحت اسناد با

 . [ 8]ست ین

 

 نتیجه گیری  تحلیل نهایی و  . 4

خود است، اما تعداد   ییدر مراحل ابتدا  ی بهداشت  ی هادر مراقبتبلوکی    زنجیره فناوری  از    بهره گیری در مورد    پژوهش ها

را به عنوان بلوکی    زنجیره  ی فناور،  مقاله  نیاست. ا  شیدر حال افزا  ی در حال حاضر به طور تصاعد  ی شنهادیپ  ی هاحلراه

ارائه   ریرناپذییتغ  ی و دنباله حسابرس  افتهی   شیافزا  تی امن  رمتمرکز،یغ  تیریکرد نوآورانه خود در مدیبا رو  می پارادا  رییتغ  کی

 ج ی قرار داد. نتا  یرا مورد بررس  یهای بهداشتدر مراقبتبلوکی    زنجیره  مختلف استفاده از    ی موارد و کاربردها  نیکرد. همچن

م و    ،ی همکار  تی قابل   ،یکنترل دسترس  تواندیمبلوکی    زنجیرهکه    دهدی نشان  مراقبت داده  ی کپارچگیمنشأ  را در   یها ها 

در   ریرناپذییسوابق تغ رهیو ذخ ی ساختار اطالعات شفاف، و نگهدار ،زنجیره بلوکیشده  عیتوز تی بهبود بخشد. ماه یبهداشت 

 نیکه ا  نتایج حاصل از این تحقیق نشان دادکمک کند.    ات یعمل  نیا  نهیتواند به کاهش هز  یکاربران شرکت کننده م   یتمام

از   نانیکمک به اطم  مار،ی ارائه دهنده، بهبود مشارکت ب  نی اطالعات از چند  منیا  بیو ترک  یهماهنگ  ی تواند برا  یم  ی فناور

ب ارتباط م   مار،یدر دسترس بودن اطالعات  ا  م یستقامکان  ارائه دهندگان، و تشو  مارانیب  نیب   منیو  سالمت    تیریمد  قیو 

های کند و به محققان مراقبت   تیریدارو را مد  نیتام   رهیتواند زنج  ی دفتر کل م  ی فناور  ن،یاخانواده استفاده شود. عالوه بر  

   را باز کنند.  یک یکمک کند تا کد ژنت یبهداشت 

 اینترنت اشیای پزشکی امن سازی شده با زنجیره بلوکی. تحلیل امنیتی ویژگی های 1جدول

 

مجدد روابط    فیمستلزم تعر  ز یآم  ت یموفق  ی نشان داده است که اجرا  ی های بهداشتدر مراقبت بلوکی    زنجیره     هیاول  ی کاربردها

  ستمیمجدد س  یاست. قبل از طراح  ی و صنعت داروساز  مارانیتا ب   یهای بهداشت از ارائه دهندگان مراقبت   ریدرگ  گرانیهمه باز

مورد توجه   دیبا  یو مقررات  ی و مسائل قانونبلوکی    زنجیره     ی به فناور  ربوطمسائل م  ،زنجیره بلوکیبا    ی های بهداشتمراقبت 

صنعت    ی برا  ی اریبس  دبخشیخود است، اما نو  ی امروزه در مرحله نوزاد  یبهداشت های  در مراقبت بلوکی    زنجیره  .  ردیقرار گ

جلوگیری از جعل 

 اسناد

تسهیل  

 آزمایشات 

ردیابی  

 سریع 

نظارت از  

 راه دور 

امنیت 

 داده

بهبود عملکرداینترنت اشیاء  

 بر زنجیره بلوکی مبتنیپزشکی 

 پرونده های پزشکی  * * *  *

 اشتراک گذاری داده ها  *    

 هویت بیماران مدیریت  * * *  *

 امور مالی و سوابق  * * *   * 

 دارو    * * 

 آزمایشات بالینی  *   * 
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نشده است،    رفتهیپذ  ی های بهداشتدر بخش مراقبت   یهنوز به طور جهان  ی فناور   نیکه ا  یاست. در حال  ی های بهداشتمراقبت 

و   وجود دارد  این حوزهدر    یات کممطالع   ،در حال حاضر.  افتیگسترش خواهد به طور فزاینده ای    ندهیدر آ  قطعاکاربرد آن  

 . است ازیمورد ن  فناوری در حوزه اینترنت اشیای پزشکیی این واقع ی کاربردهاخصوص در  ی شتر یب  قاتیتحق
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