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Today, data storage and processing play a major role in all areas, including medical topics. Every day, a great deal of
information and health records with a secret nature are produced in a distributed manner so providing consensus,
storage, integrity, validity and sharing it among different sources, has many challenges.
On the other hand, block chain technology provides us a place for storage and sharing distributed data, which can
guarantee the integrity of the data in an integrated network of member nodes. Due to these features, the use of this
technology is currently spreading in a variety of fields, including medicine, to overcome the challenges posed. Because
of the block chain technology is new and a little ambiguous today and also the importance of privacy in health data
issue, this paper attempts to present a variety of options for setting up the block chain system with an electronic health
record approach and describing its dimensions. In the end, based on the study and the policy on how to store and
process information, the appropriate block chain option is suggested for implementation.
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چکیده

امروزه ذخیره و پردازش اطالعات نقش بزرگی در تمامی زمینهها از جمله مباحث پزشکی دارد .هر روزه مقدار بسیار زیادی اطالعات
و پروندههای سالمت با ماهیت محرمانه به صورت پراکنده تولید میشوند که اجماع ،نگهداری ،تضمین صحت و عدم تغییر محتووای
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آن و همچنین اشتراکگذاری آن بین منابع مختلف دارای چالشهای فراوانی است .از سوی دیگر فناوری بالکچین بستری را برای
ذخیرهسازی و اشتراکدادهها به صورت توزیعشده برای ما فراهم میکند که در آن میتوان صحت و تغییرناپذیری دادهها را در یک
شبکه یکپارچه از گرههای عضو تضمین کرد .به واسطه همین ویژگیها استفاده از این فناوری امروزه در عرصههای گوناگونی از جمله
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پزشکی برای برطرف کردن چالشهای مطرحشده در حال گسترش است .با توجه به نو بودن موضوع بالکچین و وجود ابهامات زیاد
در مورد آن و همینطور خاص بودن بحث دادههای سالمت ،این مقاله سعی دارد انواع گزینههای موجوود بورای راهانودازی سیسوتم
بالکچین با رویکرد پرونده الکترونیک سالمت را ارائه کرده و ابعاد آن را تشریح نماید .در پایوان براسوام مطالعوه ان وام شوده و
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سیاستی که در نحوه ذخیرهسازی و پردازش اطالعات وجود دارد گزینه مناسب بالکچین برای پیادهسازی پیشنهاد میشود.

بالکچین ،پرونده سالمت ،سیستم اطالعاتی توزیعشده ،محرمانگی داده

در مبحث سالمت ،ذخیره و پردازش اطالعاا نشاب بسایار
مهمی دارند .برای مثال هنگاامی کای یای بیماار در بیمارسا ان
تحت معاینا پزشکی قرار میگیرد ،ن یجی این معاینا اطالعاتی
است کی در سیس م سالمت تولید شده ،حال این اطالعاا بارای
تشااصیب بیماااری او توسااص م صووااین مااورد اس ا اده قاارار
میگیرند و پس از آن تحت عنوان سوابق پزشکی ذخیره میشوند
تا در آینده در همان بیمارسا ان یاا بیمارسا انهای دیگار ماورد
اس اده قرار گیرند].[1
ذخیااره ایاان سااوابق روی کا اار کاااری بساایار سااصت و
مشکلزاست ،جابیجایی آنها از مرکز پزشکی بای مرکازی دیگار
دردسرهای خودش را دارد و همچنین امکان گم شدن مدارک در
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مقدمه

آنها زیاد است .بی همین دالیل خیلی سریع پای فناوری بی ایان
حوزه باز شد .بسیار واضح است کی فنااوری میتواناد راهحلهاای
بسیاری در حل این مشکال ارائی دهد کی باعث کم شدن هزینی
و اتالف زمان کارمندان شوند .نصس ین سیس مها در ایان حاوزه
سیسا مهای یاار برخ اای بودنااد کاای تنهااا کاراییشااان تباادیل
پروندههای کا ری بی الک رونیکی بود .این سیس مها تنها مشاکل
جاگیر بودن پروندههای کا اری را حال میکردناد و جابایجایی
آنها از مرکز پزشکی بی مرکزی دیگر را آسانتر میکردند.
با پیشرفت فنااوری در ایان حاوزه م هاود جدیادی بای نااد
پرونده سالمت شکل گرفت .پرونده سالمت هر فرد عباار اسات
از مجموع تماد سوابق پزشکی فرد و اطالعا سالمت فاردی کای
نمونی شاماتیی آن را در شاکل  1مشااهده میکنیاد] .[1ساوابق
پزشکی اطالعاتی هس ند کی پس از انجاد هر معاینی ذخیره
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میشوند و اطالعا سالمت فردی شامل قد ،وزن ،مشدار فعالیات
در روز و سایر اطالعاتی است کی معموال توسص سنساورها از فارد
جمعآوری میشوند].[2
ایاان پروناادهها از نظاار زمااانی کااامال مرتااد شااده و در
نردافزارهای آنالین و البا بر روی ابر نگیداری میشوند اما باز هم
مشکالتی در مواجهی با آنها وجود دارد] .[3یکی از این مشاکال
تولید دادههای حجیم برای هر مریض است کی کار افزودن داده و
فرآیند روی آن را مشکل میکند .مشکل دیگر عدد وجود امکاان
همکاری و اش راک اطالعا میان سازمانهای مص ل ی است کای
بی جمعآوری پرونده سالمت افراد میپردازند ،این عدد یکپارچگی
میان سازمانهای جمعآوری کننده اطالعا باعاث شاده بیشا ر
این پروندههای پزشکی ناقب و در ن یجی تشریبا یرقابل اسا اده
شوند .یکی از جدیدترین فنآوریهاایی کای در ایان عروای وارد
شده ،فنآوری بالکچین یا زنجیره بلوکی است.
امروزه افراد زیاادی اسام بالکچاین را در حاوزهی ارزهاای
رمزنگاری شده مثل  Bitcoinشنیده اند؛ در حالی کی ،این فناوری
قابلیتهای بسیار وسیعتری از توسعی یی سیس م سااده ماالی را
دارا میباشد .از این فناوری بی طور کلی در حوزههای بسیاری از
جملی حوزهی سالمت میتوان اس اده کرد].[4
بالکچین یی فناوری برای ساخت پایگااه دادههاای توزیاع
شده و برخص میباشد کی از یی ساخ ار دادهای مصووص بی نااد
بالک اس اده میکنند][5؛ مجموعی تماد این بالکها بای واور
توزیع شده و یکسان بین تعداد زیادی از گرهها کی بی آنهاا دف ار
کل ( )ledgerگ ی میشود پصب شده و توسص آنهاا نگهاداری
میگردد .این ویژگی باعث میشود تا تماد بالکها فشاص در یای

نش ی م مرکز نباشند.
از ویژگیهای مهم این فناوری میتوان بی عدد از بین رف ن
دادهها اشاره کرد ،همچنین در این سیسا م باا توجای بای وجاود
گرههایی کی دف ر کل بوده و حاوی تماد وضعیت شابکی هسا ند،
دس کاری دادهها در یی زنجیره نیازمند دس کاری داده در تمااد
زنجیرههای موجود در تماد گرههای دف ر کل است کی عمال یار
ممکن است و این ویژگی شبکی باعث میشود تا تغییار دادههاای
ثبت شده عمال یر ممکن شود .از آنجایی کی این سیس م بی یی
نوع اع ماد همگانی م کی میباشد ،کامال مسا شل عمال کارده و
نیاز بی هیچ شصب و نهاد سومی برای تضمین واحت و ساالمت
دادههای موجود در شبکی ندارد].[6
با توجی بی چالبهای م رح شاده پیراماون ذخیرهساازی و
دس رسی بی سوابق پزشکی در بصبهای قبل و بیان ویژگیهاای
کلی شبکی بالکچین میتاوان ن یجای گرفات کای ایان فنااوری
پ انسیل بلشوهای در اس اده بی عنوان بس ر سیس م ذخیرهساازی
و اسااااا اده از ساااااوابق پزشاااااکی را خواهاااااد داشااااات.
با توجی بای اینکای دادههاای پزشاکی دادههاایی بسایار حساا
هس ند ،دس رسی بی این دادهها ذاتا بی وور باز و قابل دس ر
برای همی امکانپریر نصواهد بود .همچنین تولید این دادهها هام
مثل شبکیهای مالی نیست کی هار کسای ب واناد یای تاراکنب
بسازد و یا بالکای را بای سیسا م اضاافی کناد ،لارا بارای شابکی
بالکچین سالمت نیازمناد مادلهای خااص و مسا شل از مادل
شبکی های مالی بالکچین هس یم کی هم محاسن این فناوری را
برای ما بی ارمغان بیاورد و هم چالبهای موجود را مرت ع سازد.
در این مشالی قود داریام اناواع گزینای هاای ممکان شابکی
بالکچین را با رویکرد نگهداری و پردازش پرونده ساالمت ماورد
م العی قرار داده و جواند مص لف آن را ارزیابی نمائیم.
سیستم پرونده سالمت و بالکچین
بی طور کلی در شبکی های مب نی بر بالکچین با توجای بای
نوع دس رسی بی شابکی و میازان کن ارل اعماال شاده روی آن،
شبکی بی  2نوع خوووی و عمومی تشسیم بنادی میشاود] .[7در
هر کداد از این  2مدل ،عملکرد و ساخ ار زنجیاره بلاوک ت ااوتی
ندارد ،در واقع ت او بین آنها در میزان دس رسی بای اطالعاا
بلوکها و سیاستهای موجود برای تولید بلوکهاای داده جدیاد
در زنجیره میباشد .در مدل اول شبکی برای همی قابال دسا ر
است و هر کسی میتواند وارد شبکی شود بی این مادل از شابکی،
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مدل شبکی بالکچین عمومی گ ی میشود] .[8در مشابل گاهی با
توجی بی معمااری و نیازهاای موجاود تمایال داریام تاا گرههاای
موجود در شبکی کامال در کن رل ما باشند و هر کسای ن واناد بای
این شبکی وارد شده و اطالعا را مشاهده کند پس بارای اضاافی
کردن گرهها بی شبکی از یی سیاست گزینب مشاصب اسا اده
کرده و گرههای خاوی را بی شبکی اضافی میکنیم .در ایان مادل
اگرچی توسعی شبکی و گس رش آن بی هزینای و نظاار بیشا ری
نیاز دارد اما محدودیتهای موجود بی منظور تاامین امنیات داده
ها ما را بی اس اده از این نوع شبکی تر ید میکند].[8
یی مدل سیاست گراری دیگر نیز وجود دارد کی بر نحاوهی
تولید داده ،اضافی کردن بلوک بی شبکی و فعالیات اعضاای شابکی
نظار میکند .در واقع در شبکی بلوک چی خوووی باشد و چای
عمومی میتوان پرسید چی کسی قادر بی انجااد چای ناوع کااری
است(؟) .اگر پاسخ بی این سوال همی و همیی کارهای قابل انجاد
باشد ،شبکی او الحا بدون اجازه (باز) است و اگر پاساخ بای ایان
سوال با اعمال یی ساری سیاسات خااص ،هار گاره بای واور
گزینشی قادر بی انجاد کارهای مجاز باشد ،شبکی اوا الحا دارای
اجازه (بس ی) است.
برای اینکی ب وانیم شابکی بالکچاین را باا رویکارد پروناده
سالمت م العی کنیم ،بی این ن یجی رسیدیم کای باا هماین نگااه
شبکی خوووی و عمومی بالکچین به ر می توان بی یی ارزیابی
و مشایسی رسید .لرا م دولوژی این م العی با این دیادگاه توساعی
پیدا کرد .بر این اسا  ،شکل  2اسا صرا مای شاود کای شابکی
بالک چین بی  ۴دس ی کلی خوووی بااز ( private permission
 ،)lessخوووی بسا ی ( ،)private permissionedعماومی بسا ی
( )public permissionedو عمااومی باااز ( public permission
 )lessتشسیم میشود.همچنین شبکی ترکیبی می تواند ترکیبی از
همی حالت های ممکن با یی معماری جدید باشد.
با توجی بی چالبهای م رح شده پیرامون ذخیرهسازی و

دس رساای باای سااوابق پزشااکی در بصبهااای قباال و بیااان
ویژگیهای کلی شبکی بالکچین میتوان ن یجی گرفات کای ایان
تکنولوژی پ انسیل بلشوهای در اس اده بی عناوان بسا ر سیسا م
ذخیره سازی و اس اده از ساوابق پزشاکی را خواهاد داشات اماا
اس اده از این فناوری چالبهاای خااص خاودش را هام ایجااد
میکند.
با توجی بی اینکی دادههای پزشکی دادههایی بسایار حساا
هس ند ،دس رسی بی این دادهها ذاتا بی وور باز و قابل دس ر
برای همی امکانپریر نصواهد بود .همچنین تولید این دادهها هام
مثل شبکیهای مالی نیست کی هار کسای ب واناد یای تاراکنب
بسازد و یا بالکای را بای سیسا م اضاافی کناد ،لارا بارای شابکی
بالکچین سالمت نیازمند مادلهای خااص و مسا شل از مادل
شبکیهای مالی بالکچین هس یم کی هم محاسن این فنااوری را
برای ما بی ارمغان بیاورد و هم چالبهای موجود را مرت ع سازد.
با توجی بای ایان توضایحا  ،بای بررسای مادلهای مص لاف
پیشنهاد شده در هر نوع از شبکی میپردازیم.
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در این مدل شبکی ،هر کسی بدون آنکی نیاز باشد توسص یی
سری قوانین احراز هویت شود ،قادر خواهد بود وارد شبکی شده و
اطالعا موجود در شبکی را ببیند و بی عنوان گره دف ر کال یای
کپی از وضعیت شبکی را داش ی باشد و در فرآیند اجماع و اع ماد
همگانی شرکت کند و همچنین یی بالک جدید هم بای سیسا م
اضافی کند .در ایان مادل گرههاای موجاود در شابکی هیچگونای
شناخ ی نسابت بای هام ندارناد .از ایان مادل بیشا ر در سااز و
کارهای مالی و پرداخ ی اس اده میشود .در ایان شابکی فرآیناد
اجماع بین همیی گرههای فعال هس ند اجرا خواهد شد .اما ایان
شبکی خاویت توسعی پریری بسایار بااالیی دارد و همچناین باا
توجی بی وجود گرههای بسیار زیاد و بدون نظار  ،خاویت اجماع
و اع ماد همگانی کی موجاد عادد تغییار داده هاای ثبات شاده
می شود بسیار به ر اجرا خواهد شد .همچنین با توجای بای وجاود
کپیهای بسیار زیاد از بالکها عمال از بین رف ن داده یر ممکان
است.
اما این مدل شبکی بی خودی خود برای نگهداری پروندههای
سالمت اوال مناسد نیست زیرا اطالعا پزشکی دارای خاوایت
محرمانگی هس ند .از طرف دیگر اطالعا پزشکی بی وور ذاتی
ماهیت تصووی دارند و هرکسی در این شبکی نبایاد ب واناد هار
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شکل :2شمای کلی انواع شبکیهای قابل توسعی توسص بالکچین

-1-2شبکههای عمومی باز

مدل داده کی بصواهد قرار دهد .پس در واورتی کای بصاواهیم از
این مدل شبکیهای بالکچاین بارای حاوزهی ساالمت اسا اده
کنیم باید تغییراتی را در آن اعمال کنیم تا ب وانیم باا اسا اده از
مدل عمومی باز مشکال محرمانگی و درسا ی داده را نیاز حال
کنیم.
در این مشالی  ۳روش م رح کی با اسا اده از ایان مادل ،در
حال توسعی در دنیا است را بررسی خاواهیم کارد کای عاالوه بار
اس اده از مزایای این مدل شابکی تاا حادی معایاد موجاود در
شبکی برای دادههای پزشکی را بر طرف میسازد.
باز
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 -1-1-2استفاده از رمزنگاری محتوایی در شبکه عموومی

 -3-1-2استفاده از قراردادهای هوشمند در شبکه عمومی
باز
قراردادهای هوشمند المانهای جدیدی از شبکی بالکچاین
هس ند کی میتوان آنها را بی دس گاههای فروش خودکار تشابیی
کرد .این قراردادها بی واور هوشامند و بادون نیااز بای طارف
سومی کی آن را اجرا کند در زمان مشصب شدهای اجرا خواهناد
شد].[10
در مورد پروندههای سالمت میتوان از ایان قراردادهاا بارای
اجرای نوعی محرمانگی در کنار قابلیت اش راکگراری بی واور
کن رلشده اس اده کرد بی وورتی کای اطالعاا پزشاکی افاراد
توسص گرههایی خاص خار از شبکی بالکچین تولید و نگهداری
میشود ،این گرهها میتوانند مثال بیمارس ان های مص لف باشند.
حال برای آن کی ب وان قابلیت اشا راکگراری جهاانی و کن ارل
شدهای بی آنها اضافی کرد ،از یی شبکی بالکچاین عماومی بااز
اس اده میکنیم ،اما بی جای قرار دادن اطالعا روی شبکی ایان
بااار قراردادهااای هوشاامند روی شاابکی قاارار میگیرنااد .ایاان.
قراردادهای هوشمند بین بیمار و شاصب موارف کنناده دادهی
پزشکی او مثال بیمارس ان منعشد شده کی توسص آن ،بیمارس ان

سازی داده در شبکه بالکچین عمومی باز بورای تضومین
عدم تغییر داده
در این روش اطالعا بیمار ،بی روشهای مص لاف اباری یاا
یر ابری در محلی امن ذخیره شده و تنها یی  hashاز دادههاای
آن برروی یی شبکی عمومی باز قرار داده میشاود .در ایان روش
امنیت اطالعا و محرمانگی در بصب ذخیره ساازی داده تاامین
شده و فشص یی شبکی بالکچین برای تامین وحت و عدد تغییر
دادههای اولی تشکیل میشود بی وورتی کی اگر داده تغییر کند
 hashداده با  hashموجود در شبکی یکی نبوده و گرهها بی اجمااع
نمیرسند و تغییر این بالک مشصب میشود .شکل  ۴نمونیای از
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در ایاان روش مشااکل محرمااانگی دادههااا بااا اساا اده از
رمزنگاری مح وایی بالکها حال شاده اسات] .[9فارد ساازندهی
بالک در هر بالک شناسای خاود را بای واور بااز قارار داده تاا
مشصب شود بالک برای اوست و مح ویا بالک را کی اطالعاا
پزشکی اوست با یی کلید از یی زو کلید مشاصب رمزگاراری
میکند و در شبکی بالکچین عمومی قرار میدهد .حاال اعضاای
شبکی دیگر قادر بی دس رسی بی اطالعا بالک نصواهند بود مگار
آنکی کلید دیگر این زو کلید را داش ی باشند] .[9مکانیزد ان شاال
کلید میتواند یای مکاانیزد خاار -بالکای باشاد .در ایان روش
مشکل محرمانگی تا حدی برطرف میشود اما چالبهای فراوانای
از جملی مکانیزد ورود اطالعا  ،جلاوگیری از سااخت بالکهاای
نامع بر ،اع ماد بی واحت دادههاای درون هار باالک و مکاانیزد
ان شال کلید بی وجود میآید .شکل  ۳شمایی از این مدل را نشاان
میدهد.

این شبکی را نشاان میدهاد .در ایان روش بالکچاین وارفا بای
عنوان یی بصاب کوچای سیسا م بارای تضامین واحت داده
اس اده شده و چالبهای گرشا ی مرباوب بای ذخیاره ساازی و
اش راک کی در بصب قبل شرح داده شد پا برجاست.

شکل :۳مدل اس اده از رمزنگاری مح وایی در شبکی عمومی باز

شکل  :۴مدل فرآیندهای خار بالکی برای ذخیره پرونده سالمت

اجازهی دستیابی بی اطالعا ذخیره شده در مرکاز مشصوای را
تحت شرایص موجود در قرارداد خواهد داشت] .[11اس اده از این
مدل محرمانگی را تامین کرده و مشکل اش راک داده بای واور
ح اظت شده را هم حل میکند .در شکل  5شمای ایان سیسا م
را مشاهده میکنید
-2-2شبکههای خصوصی باز

مدل از شبکیها با آن دست و پنجی نرد میکنند.
روش ذخیره پرونده سالمت افراد در این نوع شابکی بای ایان
شکل است کای نهااد رسامی جهاانی و مجموعایای از نهادهاای
کشوری برای ساخت و نظار بر روی شبکی اقداد میکنناد ،هار
گره شبکی یی بیمارس ان ،آزمایشگاه و یاا ساایر مراکاز پزشاکی
میتواند باشد کی پاس از ورود بای ایان ساامانی بارای شارکت در
پروتکل های اجماع و یا ح ی اضافی کردن دادههاای جدیاد بایاد
مجوزهای مربوطی را از نهاد کن رلکنناده کساد کناد .شاکل 6
نمونیای از سیس م پزشکی پیادهسازی شده در ایان ناوع شابکی
است.
 -4-2شبکههای خصوصی بسته

-3-2شبکههای عمومی بسته

در این مدل شبکی تماامی گرههاایی کای در شابکی شارکت
دارند ،کامال یی دیگر را میشناسند .در این مدل ،شبکی توسص
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س ااخ ار ایاان ماادل از شاابکیهای بالکچااین بااا توجاای باای
تعریفهایی کی تا بی امروز از شبکیهای بالکچین ارائیشده مبهم
است .با توجی بی ماهیت مبهم و م ناقض این شبکی تاکنون مادل
پایدار و مشصوی از سیس مهای ذخیرهسازی پروندههای سالمت
برپاییی آن توسعی داده نشدهاست.

شکل  :5اس اده از قراردادهای هوشمند در شبکی عمومی باز برای دس رسی
بی پروندههای سالمت ،برگرف ی از ][11
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این مدل از شبکی بالکچین حال ی میان بالکچین عمومی
و بالکچین خوووی ایجاد میکند .در این شبکی هر گره پس از
عضو شدن اعمال محدودتری را برای انجاد دارد ،در واقاع گرههاا
برای انجاد هر عملی از جملی خواندن یاا نوشا ن بار روی شابکی
نیاز بی مجوز دارند .برای دریافت مجوز ،گره نیااز دارد تاا توساص
شرکت یا مجموعیای از شرکتها کای اعضاای پایایای آن شابکی
هس ند احراز هویت شود ،برخالف شبکیهای عمومی باز کی پاس
از عضو شدن در شبکی ،گره قادر بی انجاد هر عملی از جملی تایید
تراکنبها و ذخیره دف ر کل شبکی است .این گونی محادودیتها
باعث میشود زنجیره بلوکی سیس م فشص برای افراد تاییاد شاده
قابل دیدن یا تغییر باشد .ت او اولی این ناوع از پیادهساازی باا
شاابکیهای خووواای در عضااویت گرههاساات؛ در شاابکیهای
خوووی گرهها محدود و کامال شناخ ی شده هس ند اماا در ایان
شبکی هر کسی میتواند برای عضویت در شبکی تشاضا دهد ،ح ی
در برخاای از پیادهسااازیهای انجاااد گرف اای از ایاان ماادل افااراد
میتوانند بدون اجازه برخی اعمال مثل خواندن تراکنبها را قبل
از احراز هویت انجاد دهند .مهمترین پیادهساازیهای ایان مادل
بالکچین را میتوان در ارزهای دیجی ال  Rippleو  EOSدید.
از آنجا کی در این نوع شبکی ،گرهها قابل اع ماد بی حساا
میآیند ،بارگراری اطالعاا حساا و خوووای مانناد پروناده
سالمت بر روی شبکی بالکچین باا ریسای کم اری نسابت بای
شبکیهای عمومی باز همراه است اما باز هم م دهای احراز هویت
و اع ماد کردن بی گرههای جدیاد از چالبهاایی اسات کای ایان

شکل  :6مدل ایجاد پرونده سالمت بر روی بالکچین عمومی بس ی

- 5-2شبکههای ترکیبی
شبکیهای ترکیبی دس یای جدید در شابکیهای بالکچاین
نیس ند بلکی در واقع ترکیبی از این دس یها بیشمار میآیند .ایان
ترکیدها بی گونیای شکل میگیرند کی ویژگیهای هر دو شابکی
عمومی و خوووی بالکچین را بی ارمغان بیاورند.
یکاای از معماریهااای رایااا باارای پیادهسااازی شاابکیهای
ترکیبی ،معماری الییای است .در این نوع معماری کل سیس م با
توجی بی س ح دس رسیها و کاربردهای اطالعا برای گرههاا بای
چند الیی تشسیم میشود؛ در هر الیی با توجی بی میزان اع ماد بای
گرهها و محرماانگی دادههاا عماومی یاا خوووای باودن شابکی
مشصب میشود.
در مبحث مورد نظر ماا یعنای پروناده ساالمت ،شابکیهای
ترکیباای بساایار م یااد و کااارا هساا ند و در حااال حاضاار نیااز
پیادهسازیهای زیادی در این زمینی در حال اجراست .یای روش
پیادهسازی پرونده سالمت کی تشریبا کاراترین و بایروزترین روش
نیز هست ،تشسیمبندی سیس م بی سی الیی بی شرح زیر است:
الیاای اول شااامل هاار بیمااار و دساا گاهها و سنسااورهای
اندازهگیری اطالعا سالم ی او است .برای پیادهسازی این الیی از
بالکچین خوووی اس اده میشود تا خود فرد و یا سنساورها و
دس گاههای هوشمند مرتبص با او بی راح ی و با امنیت باال ب وانند
اطالعا خود را بی شبکی اضافی کنند و فرد یا نهااد دیگاری نیاز
قابل بی اس اده از آنها نباشد].[14
الیاای دود شااامل مراکااز پزشااکی ماننااد بیمارساا انها و
آزمایشگاههاست کای دارای شابکی بالکچاین عماومی هسا ند.
اطالعا در الیی اول اب دا رمزنگاری میشوند و سپس بای هماراه
یاای ناااد مساا عار باارای هاار بیمااار باای ایاان شاابکی فرساا اده
میشوند] .[14گرههای این شبکی برای دس رسی بی دادههاای هار
بیمار و یا اضافی کردن اطالعا بای پروناده ساالمت ،بایاد کلیاد
عمومی و ناد مس عار او را داشا ی باشاند .همچناین بارای احاراز
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یی نهاد یا ارگان مرکزی بای منظاور اسا اده در یای سیسا م
خاااص پیکربناادی میشااود و تولیااد اطالعااا و نگهااداری آن
وظی یی آن نهاد میباشد .از ایان مادل بای منظاور راهکااری در
توسعی سیس مهایی می وان اس اده کارد کای بناا بای ماهی شاان
میبایست کن رل خاوی روی گرهها اعماال گاردد] .[12بای طاور
کلی از این سیس مها بارای مادریت و توساعی یای بسا ر بارای
موجودیتهای واقعی خار از بالکچین اس اده میشود.
در این مدل ،گرهها اب دا توساص نهاادی بیرونای کای مالای
شبکی است ،احراز هویت میشوند و اجازهی حضاور در شابکی را
کسد میکنند و بی همیی گرههای دیگر شناساانده میشاود تاا
ب واند در فرآیند اجماع برای دس رسی بی اع ماد همگانی شارکت
کند .این گره همچنین میتواناد در واور تاییاد مالای اوالی
تولید کننده بالک باشد .این شبکی برای مدریت طالعا پزشاکی
میتواند نشب ب سیار موثری بازی کند بی وورتی کی یی شبکی از
مراکز قابل اع ماد توسص نهاد مرکزی سالمت یی کشور تشاکیل
میشود .گرههای این شبکی میتوانناد تولیاد کنناده یاا موارف
کننده اطالعا باشند مثل بیمارس انها و آزمایشاگاهی مع باری
کی اع بار آنها توسص نهاد مرکزی تاییاد میشاود .ایان گرههاا در
یی شبکی منسجم دادههاای پزشاکی را در یای زنجیاره بلاوک
اخ واوی بی اش راک میگرارند و از آنجا کی همیی گرهها کاامال
قابل اع ماد هس ند محرمانگی داده کامال رعایت شده و همچنین
اول تضمین عادد تغییار و واحت داده هام بای دلیال ماهیات
بالکچین کامال رعایت میشود.
یکی از روشهای پیادهسازی سیس مهای پرونده ساالمت باا
اس اده از این نوع شبکیهای بالکچین بی این وور اسات کای
یی شبکی در الیی پاایین توساص نهااد نظاارتی از تعادادی گاره
شصوی م علق بی خودش شکل میگیرد .این نهاد بی طاور مثاال
میتواند وزار بهداشت یی کشاور باشاد .حاال تباادل هرگونای
اطالعا با این شبکی بی شاد محافظات شاده توساص تعادادی
دروازه خار -بالکی کی مربوب بی نهااد مرکازی هسا ند واور
میگیرد بی وورتی کی هار کسای کای اطالعاا جدیادی تولیاد
میکند مثل بیمارس ان ،آزمایشگاه یا ح ی خود بیماار ،اطالعاا
خود را بی یکی از دروازههای مشصب شده تحویل میدهاد .ایان
دروازه ( )Gatewayدر وورتی کی اطالعا ماورد تاییادش باشاد
آن را در شبکی بالکجین داخلای خاودش قارار میدهاد .بارای
خواناادن اطالعااا هاام هاار شصواای کاای بصواهااد باای اطالعااا
دس رسی داش ی باشد باید در خواست خاود را بای دروازه ارساال

کند .در وورتی کی در خواست او ماورد تاییاد باشاد اطالعاا از
بالکچااین دریافاات شااده و باای او داده میشااود .در ایاان روش
سیاست گراری بر روی دروازهها بر عهدهی نهااد مرکازی اسات.
این نهاد میتواند خود بیمار را هم در تومیمگیری هاا مشاارکت
دهد بی وورتی کی زمانی کی یی بیمارس ان درخواست دس رسی
بی اطالعا را بی دروازه میدهد ،دروازه تا تایید شاصب بیماار از
دادن این اطالعا بی درخواست کننده خودداری میکند].[13

هویت و گرف ن دس رسی باید اب دا بی الیی سود مراجعی کنند.
الیی سود یی شبکی بالکچین عمومی است کی یی نساصی
از تمااامی دادههااای الیاای اول و دود را باااز هاام بااا ناااد مس ا عار
نگیداری میکند .کاربرد ایان الیای کن ارل گرههاای الیای دود و
همچنین اسا اده از پرونادههای ساالمت در علاود دادهکااوی و
اس صرا الگوهای م ید است .در بسایاری از پیادهساازیها الیای
سود را ح ی بدون شبکی بالکچین و تنها با اسا اده از ابار نیاز
پیادهسازی میکنند] .[14شکل  7معمااری سای الیای شابکیهای
ترکیبی برای پرونده سالمت را نشان میدهد.

ID

-3بحث

هدف این تحشیق م العی بر روی راه حلهاای ممکان بارای

شکل  :7نمایی از یی شبکی ترکیبی پرونده سالمت ،بر گرف ی از
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طبق م دولوژی کی پیب رف ایم ،بارای پیادهساازی پروناده
سالمت در بس ر بالکچین چهار گزینای بای هماراه یای گزینای
ترکیبی پیب رو داریم .هر کشور یا سازمان مسئولی باید با توجی
بی داش یها و نیازهاای خاود روشای را ان صاا کناد .ایان روش
میتواند بالکچین و یا روشهای دیگر پیادهساازی باشاد .ماا در
این بصب با توجی بی یاف یهایمان و نمونی کارهای وور گرف ای
قبلی فلوچارتی برای نیازسنجی و ان صا مدل پیادهسازی پرونده
سالمت تهیی کردهایم .شکل  8این فلوچار را نشان میدهد.

پیادهسازی پرونده الک رونیی سالمت در بس ر بالکچین باود .در
این راس ا هم با چالب نو بودن و مبهم بودن مباحاث مرباوب بای
بالکچ این مواجاای بااودیم و هاام مشااکل خاااص بااودن پرونااده
الک رونیی سالمت م رح بود .بناابراین باا توجای بای ویژگیهاای
پرونده الک رونیی سالمت و ابعاد مص لف بالکچین یی رویکارد
چهار گزینیای بی همراه یی گزینای ترکیبای ماورد م العای قارار
گرفت و ویژگیهاای هریای تشاریح گردیاد .ایان مشالای کمای
میکند با توجی بی سیاستهایی کی در نظاد پزشاکی یای کشاور
وجود دارد چی نوع سیس م بالکچینی میتواناد بای کاار گرف ای
شود

شکل  :8فلوچارت نیازسنجی و تعیین مدل فناوری مورد استفاده در سیستمهای پرونده سالمت
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