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  اتیدر چرخه ح محصوالت ینگهدار یبرا بالک چینبر  یرائه چارچوب مبتنا

 یصنعت یهافرآورده

                                                         

 زینب آقائیان

از دانشگاه آزاد اسالمی عملکردگرایش  مدیریت صنعتیشته کارشناس ارشد ر  

m.aghaee62@gmail.com 

یامچلو جیدمتدکتر علیرضا   

د پرندزاد اسالمی واحآدانشگاه  یعلمئتیهعضو   

 

 چکیده

 در زمینه شدهمطرح یهانهیگز ازی یکی صنعت یهافرآورده اتیر چرخه حالت دمحصو ینگهدار یبرا بالک چینبر  یرائه چارچوب مبتنا

بر . است شدهپرداختهطالعه به آن این مدر که  دباشیمنوآوری  مبتنی برمختلف  یهاجنبهکه دارای  باشدیمتولید محصوالت آلیاژی 

 اتیحه محصوالت در چرخ ینگهدار یبرا بالک چینبر  یچارچوب مبتنکه  بوداین هدف  نیتأم به دنبال پژوهشاین موضوع این  اساس

. برای تاس هشددهاستفا MLPشبکه عصبی  یسازهیشب روشاز  ،منظور به جهت دستیابی به اینی را تبیین کند. صنعت یهافرآورده

مطالعه  یهاافتهی شد.اده استف یاژیآل عیمرتبط با صنا MATLAB افزارنرمدر  یسازهیشبجهت  ،مورداستفاده یهادادهنمونه محاسبه 

 یهامؤلفهمرتبط با  یهادهاد یرارا ب یقیدق اریبس یسطح اعتبار سنج بالک چیندر  کاررفتهبه MLP یسازهیشبنشان داد که 

. بود 0.01کمتر از  یبررس مورد یرهایهمه متغ یبرا یعتبار سنجامرتبط با  شدهارائه یسطح خطاه ک ی. به صورتکردیم جادیا ،شدهارائه

 اتیچرخه ح ت درمحصوال ینگهدارجهت مناسب  یالگو کی تواندیم یبالک رهیزنج یبرا یسازهیشب تمیالگور دادیمموضوع نشان  نیا

 یهافرآوردهرا برای محصوالت در چرخه حیات  بالک چینمبتنی بر  یچارچوب توانیممچنین ه و دهد هئرارا ا یصنعت یهافرآورده

 .قرارداد مورداستفادهکرد و  یسازهیشب ،در مدل این مطالعه شدهمطرحمتغیرهای  بر اساسصنعتی آلیاژی 

 

 .صنعتی یهاآوردهرفمند، محصوالت آلیاژی، چرخه حیات شواد هقرارد، بالک چین: یدیکل واژگان
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 مقدمه

یاری مطالعات بس .باشدیم ،االامروزه عامل مهمی در ایجاد یک سیستم امن با سطح خطای کم و دقت ب ،بالک چین یهایسازهیشب

اده نشان د هاپژوهشنتایج ، اندداده رقرا یموردبررسسنجش سطح خطای خود را  در ،بالک چینتوانایی  با محوریت یمورد کاو صورتبه

نعتی را مورد فرایند یک چرخه ص مانند ،مختلف یهاستمیس از عملکرد و بهینه، یک الگوی قوی تواندیمن حالت در ای بالک چین ،ستا

 یک چرخه صنعتیایجاد د. همچنین با دهه ئآن ارا یهانهیگزعملکرد بهتری در خصوص  ،گوی تعریفیال بر اساسی قرار دهد و بررس

، در حقیقت چراکهه باشند، با سطح خطای کمتری همرادات صنعتی داشت که تولی انتظار توانیم ،چین بالکدر فرایند  شدهمطرح

 (13:1397شیرازی،) .گرددیبازمپردازش محرمانه آن انایی حفظ صحیح اطالعات و ایجاد روند تو به بالک چین شهرت

با رمزنگاری است که این سیستم  بکارگیریو  برای استفادههم مر و خطی یهانهیگزیکی از  ،بالک چین ردات طالعحرمانه بودن امویژگی 

ه دهند. ئارابه کاربران خود  را یک الگوی بهینه از اطالعات ،توانندیمتی مناسب اطالعا یهاتمیآ درکاربمچنین اوم اطالعات و همد

 یهاداده، این حالت سبب امنیت باالتر باشدیمردازش تحت فرایند پ هادادهض و انقرا لیدتو ینبه مع بالک چینمرتبط با  یهایرمزنگار

 یهادادهردازش . همچنین توانایی پکندیمات صنعتی ایجاد تولید یهاداده برای شدهنییتعپیش از  روشو یک  شودیمحقیقاتی ت

کمترین سطح  عات اولیه را بااطالاز  یانهیبهالگوی  عنوانبه د،باشدر اق بالک چینکه  شودیمغیرمتمرکز سبب  صورتبه ،شدهمحاسبه

 .(21:1397،انیدائیشدهد )ه ئخطای ممکن ارا

 یبرا بالک چین. کندیمت ت را تقویی طراحی، پردازش و همچنین افزایش اطالعایاست که توانا یاگونهبهح خطای ممکن گزینه سط

که  شودیم، این کار سبب کنندبرای طراحی تولید ب مناس گزینهیک  ،تواندیمی عتصن یاهفرآورده اتیمحصوالت در چرخه ح ینگهدار

 مانند ،صنعتی یهافرآوردهبرای یک چرخه حیات و ه ئارا یسازهیشبمرتبط با  یندهایفرادر  عملگرهای مناسبی را ،بتواند بالک چین

سطح کارایی  رودیمانتظار مطالعه،  به این با توجهجاد نماید. ای تری رای باالرای، این احتمال وجود دارد که کاآلیاژی یهافرآوردهاستفاده 

 باشد، ج قادرو نتای ی ایجاد نمایدحله اعتبار سنجر مرن را دتواند حداقل سطح خطای ممکب ،MLP با استفاده از جادشدهیاو همبستگی 

همچنین این الگو (. 1398،)بحری درا خلق نمایر سنجی عتباا و زشتولیدی در مرحله آمو یهادادهباالترین سطح همبستگی ممکن بین 

قدرت ، انگریجه نشاین نتکه  ایدنم نییرا تبحیات صنعتی الگوی متغیرهای مرتبط با چرخه  ،در خصوص فرایندهای یادگیری قادر است،

 .استعت آلیاژی بهبود صن

 

 پژوهشله سئطرح م

لید و به فروش رسانی تا مرحله آخر یعنی تو تولید محصول یعنی ایده ه اولمرحل زا یارتج تیفعال شامل 1محصول اتیچرخه ح تیریمد

را نیز  ازکارافتادنعمر محصول تا زمانی یریت شامل ن مدعالوه بر ای معموالً ،ت. چرخه حیات محصوالشودیمبه مشتری نهایی را شامل 

 و دعتی بسیار کنچرخه حیات محصول صن بر اساس ولصمح یک اد، ایجدر بخش صنعت شدهمطرح یهادغدغهو یکی از  شودیم شامل

تولید محصول آن جهت  هعآوری و تسریع در زمان توسو نیاز به فرایندهایی جهت ایجاد نو (2020و همکاران،  2لنگ) است برزمان

 یهاآوردهرفات حیه چرخزیادی برای  یهاتیمزمتمرکز بودن هسته اصلی آن غیر یهاتیمزبه دلیل  چین بالک. شودیماحساس 

( که 2020اران، و همک 3لیو) گرددیبازم بالک چین یهایژگیودر این زمینه به  بالک چینعلت استقبال از  و دنکیمصنعتی ایجاد 

، تجسم اطالعات مربوط به محصول و کوتاه کردن تیفی، بهبود کهانهیهز، کاهش در زمان توسعه محصول عی، تسرینوآور داجیا شامل

باشد یمبه دلیل نگهداری حجم باالیی از اطالعات در زنجیره بلوکی  درواقع. این کار شدابیمی همکار یهاطرف نیب یطاارتب یهاشکاف
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 ،بالک چیندیگر  یاز سو. کندیمپایین تسریع  یهانهیهزیی را با نها ولیدد تولید از مرحله ایده تا تکه فراین (2020و همکاران،  4راگوت)

کارایی باالیی را از خود  تواندیمو توسعه محصول  یاطالعات در مرحله طراح تیریو مد یو اطالعات محل هاداده زا یبانیشتپ یابرعمدتاً 

 یمهندس ،الکترونیکی یهاستمیسکمک به  قیاز طر دشدهیتولبه اطالعات  یدسترس یابر ،محصول نکمک به طراحاو با  داده نشان

 (.2020، رانو همکا یانلاسماعیدهد )را بهبود د تولی

، یهدار، نگعیز، تودی، تولتوسعه، قیتحق یهانهیهز منجر به کاهشصنعتی  یهافرآوردهدر چرخه  بالک چین یریکارگبههمچنین 

قرار دهد. این موضوع برای یک محصول صنعتی شامل  ریتأثرا تحت  محصول چرخه عمر قادر است شده و افتیو باز یشترمخدمات به 

با استفاده از . گرددیمدر عرصه صنعتی  بهبود رقابت یبرا کیاستراتژل ح راهکیو ایجاد  صنعتی توالمحص مرخه عچر مراحل

و  6ی، هوش مصنوع5ایاش نترنتی، ایبریسا یکیزیف یهاستمیس ازجمله مکمل یهایفناوردر کنار سایر  بالکیزنجیره  یهایآورفن

و  منیا نهایت سبب یک تولید. این کار دریجاد کردپایین ا یهانهیهزال و در با ا دقترا ب عتیسطح تولیدات صن توانیمی ابر انشیرا

 (.2020لیئو و همکاران، ) شودیم هوشمند

مرتبط  ییهاینگراندغدغه و به  ،در چرخه حیات هافرآوردهری در ساختارهای جدید نگهدا بالک چیناز  ادهبدیهی است از علل استف

وجود  ،هاینگراندلیکی از دالیل پیدایش این . شودیمبلوکی ایجاد فناوری زنجیره  ونبد محصول تایحخه چر تیریمدکه از  شودیم

 تیریمدکه  تولید صنعتی باشد حساس مرتبط با یک قت اطالعاتا سروالت و ینوآورانه محصبه سرقت رفتن محتوای خطر ساس اح

 .(22:1396کاران،و هم کاریرشامی) دته باشداشتوانایی نگهداری از آن را ن محصول اتیچرخه ح

 شودیمساس حادر این زمینه ، شیازپشیبدر فضای تولید محصوالت نوآور  شیازپشیببراین اساس نیاز به یک ساختار امنیت سایبری  

احتمال کان و ام رکزمتمبه دلیل ماهیت غیر بالک چین. شودیممرتبط  بالک چین، به مقطع دها در ایناپیشنه نیاز بهتریکی  عمدتاًکه 

غیرممکن است و ماهیت  باًیتقرزمانی در آن  ریتأخن زنجیره بالکی به دلیل ، امکان شکستداردیمنگه  زدیک به صفرطالعات را نقت اسر

ر ده داز اطالعات مربوط به محصوالت پراکن یادیمقدار ز. سازدیمکن ممرا غیر بریسای یهاروشطالعات با مرکز احتمال سرقت اغیرمت

و  یواقع در زمان تیفیباک، بازخورد شده روزبه، مواد یتکرار یطراح یهاپرونده :، مانندردوجود دا شده عیتوز یزندگل چرخه طو

 (32:1398 )سپاهانلو،. رهیغو  یهدارو نگ ریمختلف تعم یتقاضاها

در شرکت را  یمرزها یدگطول چرخه زندر محصول ت اطالعا رهی، زنجحالنیباا نهخا یکاربر یاعمده بر طوربهش متمرکز متداول ور

 یاطالعات نیچن لیوتحلهیتجزپردازش و ، یابیدست. از سوی دیگر باشدیمبرای این امور بسیار مفید  بالک چینکه استفاده از  ردیگیبرم

 ن)موم داشول بط با محصعات مرتبجهت نگهداری این اطالزمینه مناسبی  تواندیم بالک چینز و استفاده ا ار استوشدکت در سراسر شر

 .(31:1398و همکاران،

ی صنعت یهافرآورده اتیمحصوالت در چرخه ح ینگهدار یبرا بالک چینبر  یچارچوب مبتنبراین اساس این مطالعه به دنبال بررسی 

 ینگهدار یبرا نک چیالببر  یمبتن یچارچوب توانیمه بود که چگون سوالبه این  قیقاتی به دنبال پاسخحتبود. همچنین این طرح 

 ی ارائه داد؟صنعت یهافرآورده اتیر چرخه حت دصوالمح
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 :مدل مفهومی تحقیق

 
 2020ان همکار و ویلبرگرفته از مقاله  یمدل مفهوم - 1شکل 

 

 :روش تحقیق

 بر اساس یسازهیبش درواقع. است هشدانجام یسازهیشبمدل تحقیق از روش و ربردی عه از نوع کالدر این مطا یقروش تحق

 :شامل یسازهیدر شب یدیموضوعات کل .استمحاسبات جهت رسیدن به جواب بهینه برای الگو مفهومی  شدهشناختهوهای لگا

در و مفروضات ساده  هابیاستفاده از تقر ،یدیکل یارهاتو رف هایژگیدر مورد انتخاب مربوط به و یطالعاتا کسب منابع معتبر

 ازمداوم  نهیمز کیمدل،  یو اعتبارسنج دییتأ یهاو پروتکل هاهیاست. رو یسازهیشب جیار نتاو اعتب یو وفادار یسازهیشب

روش  است. یاانهیار یزساهیشب یکارهادر  ژهیوبه ،یسازهیشب ملع ای یآورفنو توسعه در  قیاصالح، تحق ک،یمطالعه آکادم

 استفاده شد. یاطالعات از روش اسناد یرآوجمع یو برا تابخانهک صورتهب ،عهالمط نیدر ا نیزنظری  اطالعات یگردآور

 نیمنظور از ب نیا یا. بربود MATLAB افزارنرم طیدر مح یسازهیشب صورتبه ،مطالعه نیاطالعات در ا لیوتحلهیتجزوش ر

 یهادهادبه  ا توجهطرح ب نیترمناسب رافزانرمدر این  ،رو شیپ یهاتمیالگور یسازنهیبهو  یسازهیشبت هموجود ج یالگوها

نوع  تواندیم اخذشده یهادادهه و با توجه ب قیتحق ندیانتخاب شد. در فرا بالک چین یریکارگبه یموجود جهت بررس

را  یصنعت یهافرآورده اتیچرخه ح محصوالت در ینگهدار یبرا بالک چینبر  یچارچوب مبتن کی هئارا یبرا یسازهیشب

آموزش پس انتشار خطا کاربردهای فراوانی در حل مسائل فنی  باقاعده هیچندال MLP که عصبیبش .قراردادنجش مورد س

یر این وتص یبندطبقهو  یسازنهیبه، دهای کنترلی، فرآینالگو، تشخیص صوت چون شناسایی کاربردهایی 7.مهندسی دارد

 که تبدیل کرده است.پرکاربردترین شبشبکه را به 
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 هاداده لیحلوتهیتجز

حرارت  بر اساسچرخه حیات یک فرآورده آلیاژی است که . کنندیمحیات استفاده ز فرایند زیر در یک چرخه ا معموالًعتی صن یاژهایآل

برای ساخت یک  ؛کنندیمرا تولید  بارمصرفکیو  شدهیرمزنگار یهادادهکه  چین بالک یهاتمیالگوراست. زمانی که از  جادشدهیا

 :مواجه باشیم زیرکه با شکل  تبر این اس، انتظار دشویم فادهاست یژات آلیاچرخه حی

 

 ره بلوکیدر زنجی MLP یسازهیشبمناسب برای بررسی  یهادادهشکل کلی  -2شکل 

 

وره د در هاآنه در سطح خطای ابع سینوسی خواهند بود کبا ماهیت تو ییهادادهورودی  یهانهادهه ک فتگ توانیم 2شکل  بر اساس

به یک اعتبار سنجی کافی دست یابند و  تیدرنها هاداده. در مراحل یادگیری مهم این است که شودیمو محاسبه  یریگاندازه سیررب

 است. افتهیبهبودضریب همبستگی  ان دهد کهنش هاآندر  Rمقدار 

که  هادادهیادگیری ز پس ا انتوب ،کردیم MLPسبات ام به محااژی اقدصنعت آلی یهادادهبرای وقتی  ،به عبارتی انتظار داریم 

آنچه  بر اساسد کرد. است ایجا دادهرخ آنچههستند، یک اطمینان از  بالک چیندر  شدهیرمزنگار یهادادهعملکرد فرایند  یسازهیشب

ه ازای ب ،دادارقر یبررسردموی را با فرضیه اصل تبطمر یهانیتخمو همچنین  تحقیق یهامؤلفهرتبط با م یهانیتخم توانیم شدهگفته

 .کندیم تردهیچیپو آن را  شودیماضافه  بالک چینکه به  مؤلفههر 

 کلبه شدهاضافهمتغیر  دهندهنشان MLPشبکه عصبی در ساختار  شدهاضافهرون اضافه شد، این نو MLPیک نورون به محاسبات 

در  شدهاضافه، به عبارتی هر نورون کندیم ترامنرا ن آ یهادادهه ترسی بو همچنین دس تردهیچیپرا  بالک چینالگوی شبکه است که 

. اینکه کندیمآن حکایت  ز امنیت باالترکرده و ا تردهیچیپآلیاژی  یهادادهشبکه عصبی نماینده یک زنجیره بلوکی بود که محاسبات را با 

 یسازهیشب شدهفیتعردل مفهومی م بر اساس د،دار شدهفیتعرمی بستگی به مدل مفهویره بلوکی افزوده شود چه تعداد نورون در زنج

MLP  ص خشا نیترمهم. ردیگیمیل قرار ستم مورد تحلبه سی شدهاضافه یهانورون، به یرمزنگاربا ماهیت  شدهارائه یهادادهدر سطح

تا آنجا که ن دیر آمقا یده باک دوشیمی ، شاخص اعتبار سنجردیگیمرد تحلیل قرار در این فصل مو MLPه در فرایند ک یریگاندازه
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نده نمای عنوانبهکه  MLPیادگیری  یسازهیشبدر یک فرایند  دهدیمباشد، این شاخص نشان  ترکینزد 0.00ممکن است به عدد 

 چینک بالق در تحقی یموردبررس یهامؤلفهی به ازای است و یا به عبارت شدهلیتکمی آیا سطح یادگیر ،کندیمکی عمل زنجیره بال

 اتیمحصوالت در چرخه ح ینگهداردر خصوص  بالک چینسنجی باید بتواند نشان دهد که یادگیری  ارتبشاخص اعی صنعت

تحقیق پرداخته  یهاهیفرضو بررسی  لیوتحلهیتجزبه ، یحاتضاین تو بر اساس .باشدیمواجه م کمترین خطاآلیاژی با  یهافرآورده

 :شودیم

 

 تحقیق یهاهیفرضبررسی 

بر  یچارچوب مبتن توانیم یسازهیشب یهاتمیالگوربا استفاده از  در بررسی فرضیه اصلی تحقیق که بیان داشت :لیاصه یضرف -1

 یسازهیشبعه نشان داد که مطال یهاافتهی کرد. جادیا یعتنص یهافرآورده اتیر چرخه حدمحصوالت  یدارنگه یبرا بالک چین

MLP به کردیمایجاد  شدهمطرح یهامؤلفهمرتبط با  یهادادهدقیقی را برای یار ی بسنجسرباسطح اعت بالک چینر د فتهکارربه .

این . بدین ترتیب بود 0.01 کمتر از یموردبررستغیرهای همه مجی برای سن عتبارابا مرتبط  شدهداده صورتی که سطح خطای

محصوالت در چرخه  ینگهدارگوی مناسب از ال یک تواندیم برای زنجیره بالکی یازسهیشب تمیالگور آن است که دهندهنشان موضوع

ایند غیرهای تحقیق در فرمرتبط با مت سطح خطای اعتبار سنجی دهندهنشان 1 جدوله دهد. ئرا ارا یصنعت یهافرآورده اتیح

 بود. یسازهیشب

 

 سطح خطای اعتبار سنجی نام متغیر ردیف

ته محصوالکنند طراحی 1  0.002 

20.00 مشتریان 2  

شمنداد هوقرارد 3  0.002 

020.0 انبار لجستیک 4  

 0.002 تولید صنعتی 5

 ای تحقیقرهمتغیسطح خطای اعتبار سنجی  -1جدول 
 

 یبرا بالک چین بر یچارچوب مبتن توانیم یسازهیشب یهاتمیالگوردر  یاشت برای بررسبیان د توانیم 1شماره دول ج بر اساس

بودند که نشان  0.01دارای سطح اعتبار سنجی کمتر از  یموردبررس، متغیرهای یصنعت یهاهفرآورد اتیخه حت در چرمحصوال یرنگهدا

 .باشدیم استفادهقابلاین الگو  ،دادند
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 کی جادیدر ا دکنندهیتول یحاطربا  مرتبط یهادادهاز  یریکارگبه نییتعداشت ان یب یه کهدر این فرض :فرعیاول فرضیه  -2

گفت که در بررسی  توانیم ی بود.صنعت یهافرآورده اتیمحصوالت در چرخه ح ینگهدار یراب ینچک بالبر  یمبتنچارچوب 

 رابر الیه شبکه عصبیر بد شدهیرمزنگارهان نپ هیالکیلوکی یا یره بروع کرد که یک زنجبا این فرض ش توانیمی اول فرضیه فرع

 :آن را نشان داد انتویم 3 شکل صورتهبکه  شودیمبه جواب منجر  تیدرنها کهم داری

 
 نیبالک چ یسازهیشب یاز الگو نینماد یمثال -3شکل 

 کبال سازهیشبمرتبط با  هاهیالی از که یک ردیگیمقرار  یموردبررسنهان پو الیه  رهیزنج دو دکنندهیتولراحی ط سیرربرای ب درمجموع

 یسازامادهیت سینوسی( جهت )با ماه شدهیرمزنگار یهادادهبا ورود  گر مرتبطیه دیو ال MLPبی با استفاده از شبکه عص چین

 :یر نشان دادز صورتبهرا  MATLAB افزارنرمدر  MLPی محاسبات وجخر توانیمتوضیح باال  بر اساس. باشدیم

 

 

 بالک چین یسازهیشب بر اساس دکنندهیتولاحی رط همبستگی -4شکل 

  

ن مرتبط با متغیر پنها الیه

حی تولید کنندهطرا  

کچین براساس تحلیل زنجیره بال

 داده های رمزنگاری اولیه MLPی ه سازشبی

ی نهایی خروج

 زنجیره
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 0.997له اعتبار سنجی برابر با رحر مو د 0.997یادگیری برابر  یهادادهریب همبستگی در سطح ض گفت که توانیم 4شکل  بر اساس

تبار سنجی از قابلیت اعادگیری و در مرحله ی دکنندهیتولبا رتبط ه بالکی مردر سیستم زنجی واردشده یهاداده دهدیم بود که نشان

دارای دقت باالیی در  دکنندهیتولرسی موضوع طراحی برای بر کاررفتهبه یهادادهی است که معن یناین به ا انی برخوردار بوده است.یکس

سی برای برر )آلیاژی( بودند. همچنین یهافرآورده اتیه حخمحصوالت در چر ینگهدار یبرا بالک چینبر  یچارچوب مبتن کایجاد ی

 کرد.ره شاا 5شکلبه  توانیم چینبالک نجیره در ز سیستمی خطایسطح 

 

 

 دکنندهیتولین سطح کارایی اعتبار سنجی برای طراحی ترهب -5شکل 

 

طراحی  ددا شانکه ن بود 0.002برابر با  دکنندهیتولبا طراحی  رایی اعتبار سنجی مرتبطگفت که سطح کا توانیم فوقشکل  بر اساس

محصوالت  ینگهدار یبرا بالک چینبر  ینمبت چارچوب کی جادیا رد تواندیمژی آلیا صنعتمرتبط با  یهادادهز ا استفادهبا  دکنندهیتول

جید را برای یک متغیر سن چین کبال یسازهیشبن بار سنجی برای آنکه بتوای به کار رود. معیار اعتصنعت یهافرآورده اتیدر چرخه ح

گفت  توانیمدرصد  99نان سطح قابلیت اطمیا ب د. به عبارتیباش 0.01عتبار سنجی کمتر از که مقدار آماره مرتبط با کارایی ا استین ا

جیره بلوکی نایجاد یک چارچوب ز در تواندیم مورداستفاده یهادادهدر خصوص  MLP یسازهیشبک زنجیره در ی یموردبررسکه متغیر 

 اثرگذار باشد. 

زدیک بوده ن آزمونجی و اعتبار سن یادگیری یهاروشمیزان همگرایی بین  20دیک به دید که در دورهای نز توانیم قوفشکل  بر اساس

 بر اساس ر همبستگی به یکدیگر نزدیک شدند.منظ ت از، به عبارتی این سه بردار ویژه محاسبااندشدهبا یکدیگر همگرا  باًیتقراست و 

 :یی اعتبار سنجی نشان دادبرای مقادیر همبستگی و همچنین کارا 2 لوجد نتوایمآنچه گفته شد 
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یموردبررسمتغیر  ردیف  مقدار آماره 

 0.9973 داده کل 1

 0.99733 در مرحله یادگیری هاداده 2

 0.99733 در مرحله آزمون هاداده 3

 0.99726 در مرحله اعتبار سنجی هاداده 4

 MPL 0.002مدل ی نجسکارایی اعتبار  5

 دکنندهیتولی مرتبط با طراحی سطح همبستگی و اعتبار سنج-2جدول 

ر ب یچارچوب مبتن کی جادیدر ا یصنعت داتیا تولمرتبط ب یهادادهاستفاده از ته شد که یه گفدر این فرض :فرضیه فرعی دوم -3

مطالعه نشان داد که با  یهاافتهی کرد. یسازهیشب توانیمی صنعت یاهردهآوفر اتیالت در چرخه حمحصو یرنگهدا یبرا بالک چین

چارچوب  کی جادیدر ا یصنعت داتیمرتبط با تول یهادادهاستفاده از برای  MATLAB افزارنرم طیدر مح MLP یسازهیشب

بل قبولی رسید سنجی قا عتبارسطح اه ب توانیمی صنعت یهاآوردهرف اتیوالت در چرخه ححصم ینگهدار یبرا بالک چینبر  یمبتن

 دهندهنشان 5-4همچنین شکل  .باشدیمتولیدات صنعتی  اببط رتی متبار سنجسطح کارایی اع دهندهنشان 3شماره که جدول 

 .باشدیممتغیر تولیدات صنعتی  یهادادهبا  وضعیت ضریب همبستگی مرتبط

 

 بالک چین یسازهیشب ساسا بری نعتت صتولیدا همبستگی -6شکل 
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بود. به عبارتی  0.986بر با رای بهمبستگضریب ای بر MLP سازهیشباشت که سطح یادگیری د نبیا توانیم 6 شکل بر اساس

و  تندهس جی برخورداره اعتبار سنلحمر باالیی در همبستگیتی در زنجیره بلوکی از برای تولیدات صنع شدهارائه یهادادههمبستگی بین 

در  دهدیمکه نشان ود ب 0.988ا برابر ب ژی در مرحله آزمون داده دارای ضریبییالعالوه بر این تولیدات آ بود. 0.987ریب برابر با ین ضا

این همبستگی به این  .دندرخوردار بویره بلوکی از همبستگی باالیی بی و اعتبار سنجی تولیدات صنعتی آلیاژی در زنجمرحله یادگیر

د. ته شونر گرفکا به بالک چیندر زنجیره  MLP یسازهیشبی تبط با تولیدات صنعتی توانستند در یک الگومر یهادهاده ست کنی امع

 .قرارداد یموردبررسسنجی را  بااعتبارسطح کارایی مرتبط  توانیم 7چنین در شکل هم

 

 

 یتعدات صنط با تولیرتبعتبار سنجی ما سطح بهترین -7شکل 

 

 یبرا بالک چینر ب یچارچوب مبتن کی جادیدر ا یصنعت داتیلوتکارایی اعتبار سنجی مرتبط با  دید که سطح توانیم 7کل ش بر اساس

ط و محاسبات مرتب بالک چیناستفاده از  دهدیمبود که نشان  0.0023ی برابر با صنعت یهافرآورده اتیمحصوالت در چرخه ح یدارنگه

بالک ای کم به معنی توانایی باالی بود. این سطح خط 0.0023سطح خطا برابر با  ینا و می برخوردار هستندک طح خطایا آن از سب

 .باشدیمدر خصوص تولیدات صنعتی  باشدیم MLP سازهیشب الگوی بر اساساتی اسبمح چین

باتی مرتبط حاسم نزدیک شد و خطوط 0.0دد به ع اًبیتقرخطا طح س 5یک به ی نزداسباتاز دورهای محدید که  توانیم 7شکل  بر اساس

 جدول توانیمآنچه گفته شد  ساسابر د. رکت کردنی حرایو نتایج به سمت همگ نواهممون با یکدیگر با یادگیری اعتبار سنجی و آز

 اد.ات صنعتی نشان دیدبط با تولتبار سنجی مرتنین کارایی اعبرای مقادیر همبستگی و همچ 3شماره 
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یفرد یموردبررسر متغی   مقدار آماره 

 0.987 داده کل 1

دگیریحله یادر مر هاداده 2  0.986 

در مرحله آزمون هاداده 3  0.988 

مرحله اعتبار سنجی در هاداده 4  0.987 

MPL 3002.0کارایی اعتبار سنجی مدل  5  

 صنعتیولیدات برای ت MPLی مدل بار سنجکارایی اعتهمبستگی و -3جدول 

ان بود که نش 0.002برای متغیر تولیدات صنعتی برابر با  MLPدل رایی اعتبار سنجی مگفت که کا توانیم 3شماره جدول  بر اساس

 چرخه حیات توانیم بالک چینمبتنی بر  صنعتی جهت ایجاد یک چارچوب یهافرآوردهمحصوالت در چرخه حیات  داریای نگهداد، بر

 د.دا دوبهبا تی رصنع یهافرآورده

ر ب یچارچوب مبتنانبار لجستیک در ایجاد یک  رسدیمبه نظر شت ی سوم که بیان دافرضیه فرع بر اساس :سوم فرعیفرضیه  -4

حاصل از  یهاتهافی بر اساسکرد.  یسازهیشب توانیم ی راصنعت یهافرآورده اتیمحصوالت در چرخه ح یرهدانگ یبرا بالک چین

بر  یچارچوب مبتن کی جادیدر ا کیبار لجستنانشان داد که  توانیم MLPبا استفاده از  چین کبالبی ه عصجیرزن یسازهیشب

ح همبستگی سط چراکهبودند،  یسازهیشبی دارای قدرت صنعت یهاهفرآورد تایچرخه ح محصوالت در ینگهدار یبرا بالک چین

نجی م در سطح اعتبار سو ه هادادهدر سطح یادگیری  همتگی ین همبسسطح باالیی قرار داشت و ادر  مرتبط با متغیرهای تحقیق

 :انبار لجستیک بود ا متغیرمرتبط بی سطح همبستگ دهندهنشان 8شماره شکل  ر باالیی را به خود اختصاص داد.مقادی هاداده

 

 چینبالک  یسازهیشب اسبر اسر لجستیک انبا یهمبستگ-8شکل 
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در خصوص انبار لجستیک در مرحله  شدهیسازهیشب یهادادهتگی مرتبط با همبس سطحگفت که  توانیم 8شماره شکل  اسبر اس

 0.931ابر با بر داده هاح همبستگی در مرحله آزمون . همچنین سطودب 0.961با ی برابر و در مرحله اعتبار سنج 0.952یادگیری برابر با 

 د.بو 0.951بر با راب هادادهبرای همه و 

که  دهدیمگفت که باال بودن این ضریب همبستگی نشان  توانیمی و یادگیری مرحله اعتبار سنجبرای گی یب همبسترض در تفسیر

د و همچنین رمزگذاری نمای یخوببهمرتبط با انبار لجستیک را  ریمقاد توانیم MLP سازهیشب فاده ازبا است بالک چین یسازهیشب

بالک از الگوریتم هوش مصنوعی در  روندکی عنوانبهن و همچنی هاداده آزمودن احله در مرکد ن را یاد بگیربط با آوند مرتر یخوببه

ه سطح کارایی اعتبار سنجی شد دهندهنشان 9شماره  . شکلکار روداژی به آلی نعتیمشابه در فعالیت تولیدات ص یهاتیموقعبرای  چین

 :لجستیک بود انبار برای

 

 

 ط با انبار لجستیکرتبطح کارایی اعتبارسنجی مین سبهتر  -9شکل 

 

مرتبط  د سطح خطایادن شابود که ن 0.0020بیان داشت که بهترین سطح کارایی اعتبار سنجی برابر با  توانیم 9شماره شکل  بر اساس

 از این روش در توانیمنابراین ارد و بر دقرا 0.01ر کمتر از ر مقداات صنعتی دبرای تولید بالک چیندر  یسازهیشب یریکارگبهبا 

ی صنعت یهافرآورده اتیمحصوالت در چرخه ح ینگهدار یبرا بالک چینبر  یچارچوب مبتن کی جادیدر ا کیانبار لجستوص خص

 کیلجست ارنبا آینده برای یهایریگمیتصم جهت بالک چینکه زمانی از یک شبکه در نظر گرفت  توانیم . به عبارتیدراستفاده ک

قرار گیرد و سطح خطای تنظیم  مورداستفادهی صنعت یهافرآورده اتیمحصوالت در چرخه ح یدارنگه یبرا تواندیم شودیماده استف

 د.بو 0.01کمتر از  یسازهیشبچنین ساختار 

ار لجستیک رای انبگرایی برد که هماد ینشان از ان 5از یادگیری در دورهای بعد  آزمون اعتبار سنجی و یهاروشرایی این همگ عالوه بر

آنچه  بر اساسبرخوردار است.  بالک چین یسازهیشبتیک از اعتبار سنجی باالیی در انبار لجس دهدیمورت گرفت که نشان ص سرعتبه

 :شان دادستیک نبار سنجی مرتبط با انبار لجمقادیر همبستگی و همچنین کارایی اعتای بر 4جدول  انتویمگفته شد 
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یموردبررسمتغیر  ردیف  مقدار آماره 

کلداده  1  0.951 

در مرحله یادگیری هاداده 2  9520.  

ه آزمونمرحلدر  هاداده 3  0.931 

تبار سنجیاع لهدر مرح هاداده 4  0.961 

 MPL 0.0020کارایی اعتبار سنجی مدل  5

 لجستیک بارنامرتبط با متغیر  ر سنجیکارایی اعتبامقادیر همبستگی و  -4جدول 

 

سطح  دهدیمبرخوردار بودند که نشان  0.002رحله اعتبار سنجی از سطح کارایی در م هادادهدید که  توانیم 4شماره جدول  بر اساس

 0.998تبار سنجی برابر با رحله اعدر م هادادهنین . همچباشدیم 0.01از برای انبار لجستیک کمتر  ینبالک چطای یادگیری در شبکه خ

 کیانبار لجستدر سطح باالیی قرار دارد. به عبارتی سطح خطا مرتبط با  موردنظرای متغیرهای رب یسازهیشبسطح  دهدیمنشان  ؛ کهبود

قرار  0.01 زر امتی در سطح کصنعت یهافرآورده اتیمحصوالت در چرخه ح یگهدارن یبرا ینبالک چبر  یچوب مبتنچار کی جادیدر ا

 دارد.

 

قرارداد هوشمند در ایجاد یک  رسدیمقیق که بیان داشت به نظر با توجه به فرضیه فرعی چهارم تح فرعی چهارم:فرضیه  -5

 یهاافتهی کرد. یسازهیشب توانیمی را صنعت یهافرآورده اتیح محصوالت در چرخه ینگهدار یبرا بالک چینبر  یچارچوب مبتن

 ینگهدار یبرا بالک چینبر  یچارچوب مبتندر ایجاد یک  ند راهوشم دقراردا MLPز ا هاستفادا ب توانیملعه نشان داد مطا

 ایجاد کرد. یصنعت یهافرآورده اتیمحصوالت در چرخه ح

 تواندیم ینبالک چدر نظر گرفت که  توانیم، شودیمایجاد  MLP یریکارگبهبا  بالک چین یسازهیشببه عبارتی زمانی که  

بر صنعتی حفظ نماید.  یهافرآوردهخه حیات ری محصوالت در یک چردر جریان نگهداهای هوشمند را ادده از قرارداستفنه ازمی

 یهافرآوردهحیات  خهیک چررا در  آزمون شده مرتبط با قراردادهای هوشمند یهادادههمبستگی  توانیم 10شکل  اساس

 صنعتی نشان داد.
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 در خصوص متغیر قراردادهای هوشمند بالک چینبرای  همبستگی در مراحل یادگیری -9شکل 

 

و در مرحله  0.997برابر با  بالک چینگفت که همبستگی قراردادهای هوشمند در مرحله یادگیری  توانیم 10اره شمشکل  بر اساس

 یسازهیشب دهدیمان وع نشن موضای ؛ کهبود 0.997برابر با ز ین هادادهکل ون و بود همچنین در مرحله آزم 0.997ا اعتبار سنجی برابر ب

مرتبط سطح کارایی  توانیم 10شماره شکل  بر اساسقرار دهد. همچنین  یسازهیشبشمند را مورد قراردادهای هو تواندیم بالک چین

 سنجی را نشان داد. بااعتبار
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 ر قرارداد هوشمندسنجی برای متغیکارایی اعتبار  نیبهتر-10شکل 

 

. باشدیم 0.002با قراردادهای هوشمند برابر با بیان داشت که بهترین اعتبار سنجی کارایی مرتبط  توانیم 11ماره ششکل  ساسابر 

 یسازهیشب دهدیم آمد که نشان تبه دس 100دورهای نزدیک به قراردادهای هوشمند در  یبراجهت همگرایی هترین عملکرد ب

 .دهدیمزمان بیشتری را به خود اختصاص  هامؤلفهایر به سنسبت  بالک چینقراردادهای هوشمند در 

 

 یبرا بالک چینبر  یچارچوب مبتنایجاد یک  مشتریان در رسدیمظر ه به نگفته شد ک در این فرضیه :پنجم فرضیه فرعی -6

که  دهدیمنشان مطالعه  یهاافتهی کرد. یسازهیشب وانتیمی را عتنص یهاوردهفرآ تایخه حمحصوالت در چر ینگهدار

ی را با عتصن یهافرآورده اتیمحصوالت در چرخه ح ینگهدار یابر بالک چینبر  یچارچوب مبتنیک  تواندیم MLP یسازهیشب

رش کرده است که ی را گزایالبا همبستگی رصدد ادگیریی بالک چین یسازهیشببه نقش مشتریان ایجاد نماید. در فرایند  توجه

 و به کار گرفته شدن توسط مشتریان را دارد. یسازهیشبتوانایی  ک چینبال، سیستم دهدیمنشان 

 برای مشتریان است. بالک چینیری شبکه مرتبط با یادگ یهادادههمبستگی  دهندهنشان 12ل شماره کش

www.SID.ir

http://www.SId.ir


Archive of SID

 

16 

 

 بالک چین یسازهیبش سبر اسامشتریان  یستگمبه-11شکل 

 

 

 هادادهل بود. همچنین همبستگی در ک 0.987برابر با  هادادهدر آزمون  دادهبیان داشت که همبستگی  توانیم 12ل شماره شک بر اساس

عبارتی  هبد. بو 0.98 ر بارابی این همبستگی ببود. همچنین در مرحله اعتبار سنج 0.98در مرحله یادگیری برابر با  و 0.987ر با براب

درصد برای  0.98در سطح باالی  بالک چینمرتبط با یادگیری  همبستگیمشتریان برای  العهموردمط یهانمونهبیان داشت در  توانیم

 . سنجی قرار داشت اعتبار

 و یسازهیبشمورد  بالک چینار اختدرصد در یک س 0.98نزدیک به  تیباقابل تواندیممشتریان گفت که  توانیماین یافته در تفسیر 

 یهافرآورده اتیمحصوالت در چرخه ح ینگهدار یبرا بالک چینبر  ینچارچوب مبت کی جادیابرای  قرار گیرد و از این امر یبرداربهره

 بود.مشتریان ای بر بالک چین یسازهیشبسطح کارایی اعتبار سنجی  دهندهنشان باال هره برد. شکلی )آلیاژی( بصنعت
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 مشتریانبرای  ک چینبالنجی محاسبات طح اعتبار سرین سبهت-12شکل 

 

مشتریان در خصوص  بالک چین یسازهیشببرای  شدهانجامنشان داد که سطح کارایی اعتبار سنجی  توانیم 13شماره  شکل بر اساس

. کندیمرش از خطا گزایینی سطح پا ازشتریان مبرای  بالک چین یسازهیشببا مرتبط جی به عبارتی اعتبار سنبود.  0.002برابر با 

که  شدهدهیدین بخش و در ا دیآیم حساببه بالک چین یسازهیشب به معنی دقت باال در 0.01سطح خطا در کمتر از  والًمعم

سطح  دهدهننشانبودند که  0.01ز کمتر اجی سن اعتیارایی مربوط به دارای سطح کارمشتریان در خصوص  بالک چین یسازهیشب

 .باشدیمای آن خط

؛ افتاداتفاق  70در سطح دورهای محاسباتی  هادادهون و همچنین آزم هادادهو اعتبارسنجی  هادادهدگیری همگرایی بین یاهمچنین 

بر  ایجاد شود و بالک چین قرارگرفته یاردر اخت یهادادهدر بین انتظار داشت که همگرایی  توانیم 70های محاسباتی نی در دوریع

 اتیوالت در چرخه حمحص ینگهدار یبرا بالک چینبر  یچارچوب مبتن کی ادجیدر ا انیمشترفت که نقش گ توانیمآن  اساس

 .باشدیم یسازهیشبی قابل صنعت یهافرآورده

 

 

 ه شده ئچارچوب ارا

، کد بندی یصنعت یافرآورده ه اتیمحصوالت در چرخه ح ینگهدار یابر نیبر بالکچدر گام اولیه برای ایجاد یک چارچوب برای 

 یقو یاعتبار سنج کیتوانست  یبود که م نیا تمیالگوراین علت انتخاب شد.  ارائه MLPهای در محاسبات  layerمتغیرها به صورت 

 یرهایاز متغ کیکه کدام  نشانگر آن استصورت که  نیبه ا د. بده ارائهمحصوالت  یکدگذار رهیدر زنج نیدر خصوص عملکرد بالک چ

را  قیطرح تحق یمناسب برا یتواند الگو یم یسطح هاعتبار تا چ نیار برخوردار است و ااز اعتب یاز سطح باالتر رهیشده در زنج یکد بند

رو  نیبالک چ رهیبا زنج آن راو انطباق  یشدت ارتباط کدگذار زانیدر گام اول م نیبالک چ رهیدر زنج، تمیالگوراین فراهم کند. در واقع 

حالت  نیدهد. در ا یم ارائهرو  نیتوسط بالک چ رهایمتغ یتبار سنجدر خصوص مراحل اع یاعتبار سنج یام بعدو در گان میدهدنش

دهد و براساس  ارائه رهایمرتبط با متغ یداده ها تیاز هو یاعتبار سنج کیصورت گرفت  یها یتواند براساس کدگذار یم نیبالک چ
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ت یاولو بیرا به ترت یخروج یو گزاره هارا مشخص  رهیبه داخل زنج یکدگذار یها شده از ورود داده یبند تیو اولو نهیلت بهآن حا

 سازد. انینما

به  نیشبکه بالکچ در .دینما فیشده رو اخذ کرده و باز تعر یرمزنگار یداده ها ادر است،می شود که ق فیشبکه تعر کی نیبالکچ

موضوع صادق هست  نیا هم MLPروش  درد. رنیگ یقرار م شیمامورد از تیاحراز هو یشده برا یزنگاررم یصورت مداوم داده ها

 نیبالکچ یبرا می توان نیبنابرامی کند.  ییو به صورت مداوم بازازما افتیدرا ر یرمزنگار یشبکه داده ها کیدر به این صورت که  یعنی

 برای متغیرهای کدگذاری شده است. یاعتبار سنجسطح  نیبه باالتر دنیرس مطالعههدف  راکهچ .کرد استفاده  MLPاز محاسبات 

 اندتا به صورت مداوم بتو دکن یم یاعتبار سنج یعصب یرو براساس روش ها یا رهیمحاسبات درون زنج نیبالکچ ،ی دیگراز سو

 یحاسباتم یرهااز ابزا یکیاین الگوریتم، حالت  نیا دردهد، انجام  یبهتر تیو احراز هو دهداز انتقال داده رو کاهش  یناش یدرصد خطا

 ییتونه از روش ها یموجود م یداده ها یجهت اعتبار سنج نیعبارت بالکچ بهد. ریگید استفاده قرار ممور نیبالکچ رهیاست که در زنج

 می کند.استفاده  MLPمثل 

 نشان دهنده کد بندی مرتبط با متغیرهای مورد بررسی در بالکچین  -5جدول 

 کد در محاسبات نام متغیر ردیف

 Layer1 کننده محصوالت طراحی 1

 Layer 2 تیتولیدات صنع 2

 Layer 3 انبار لجستیک 3

 Layer 4 قرارداد هوشمند 4

 Layer 5 مشتریان 5

 

ارچوب عملیاتی برای بالکچین در نگهداری محصوالت را یق می توان چشده برای متغیرهای تحق ارائهبندی براساس این کد

یک چرخه نگهداری  ارائهر بالک چین را براساس شده د ارائهنه های مرتبط با متغیرهای ارچوب می تواند گزیرسم کرد. این چ

طح اعتبار سنجی توسط سیک چارچوب مبتنی بر بالک چین برای متغیرهای مورد نظر باید براساس  محصوالت نشان دهد.

بالک چین وارد شد. براساس این مورد بررسی قرار گیرد هر متغیر یک الیه می باشد که در محاسبات  روابط محاسباتی

 می توان چارچوب ساختاری براساس تغییرات در دورهای محاسباتی را به صورت زیر نشان داد: توضیحات
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یه ها یا متغیرهای تحقیق دارای دورهای زنجیره بالک چین الگوهای مرتبط با ال می توان دید که در 14براساس شکل 

محاسباتی کمتر باشد نشان از تحلیل سریع تر در زنجیره بالک چین می باشد محاسباتی متفاوت می باشند و هر چه دورهای 

 جی برای الیه های مرتبط با متغیرها درکه سطح اعتبار سن و آن متغیرهای مورد بررسی دارای اولویت محاسباتی خواهند بود.

   14در شکل  داد. ارائهصوالت در زنجیره سطح قابل اطمینانی قرار دارند و می توان زنجیره بالکی را براساس توالی تولید مح

بار اولین گام طراحی محصوالت و تولید محصوالت صنعتی می باشد و در گام های بعد محصول تولیدی در انمی توان دید که 

 ار گیردی تواند توسط انعقاد قراردادهای هوشمند و رمزنگاری شده در اختیار مشتریان قرلجستیک قرار می گیرد و پس از آن م

 نشان داد. زیر می توان اولویت های مرتبط با محصوالت صنعتی در یک زنجیره بالک چین را به صورت شکلو 

 

 راساس زنجیره بالکیچارچوب بهینه شده متغیرهای تحقیق ب  -15شکل 

 

 0.002بالک چین که با مقادیر اعتبار سنجی  زنجیرهی توان گفت که اولویت ابتدایی تحلیل یره بالکی مبراساس الگوی زنج

درصد همراه بود به مشتریان و انبار لجستیک باز می گردد. به عبارتی یک چارچوب خوب از عملکرد زنجیره بالک چین مبتنی 

طراحی محصول و تولید محصوالت صنعتی را وارد زنجیره ی مرتبط با ای خواهد بود که در گام اولیه داده هابر تحقیق به گونه 

 بالکی نماید و در گام های بعد براساس خروجی این دو فاکتور به انبار لجستیک و قرارداد هوشمند پرداخته شود.

 

 یشنهادهای کاربردیپ

 :شودیمزیر داده  پیشنهادهای ،تحقیق یهاهیفرضبا توجه به 

مورد  یصنعت یهافرآورده اتیوالت در چرخه حصمح ینگهداربرای  ANN یهانهیگزر سای ر کنارد MLP یهاتمیالگور .1

 دارای سطح خطای بهتری خواهد بود. چراکهد، قرار گیر یبرداربهره
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قرار  یموردبررسآلیاژی  یهافرآوردهنوع  بر اساس بالک چینبر  یچارچوب مبتن یسازهیشبت جه MLP یهاتمیالگور .2

 .دهدیمرا بهبود  بالک چینط ر محید یسازهیشبت صحکار میزان گیرد، این 

 این کار استفاده شود دکنندهیتولراحی در مرحله ط بالک چینارایی بهبود ک فیکی برایقدرتمند گرا یافزارهاسختاز  .3

 .دهدیمرا بهبود  بالک چینسطح کارایی 

 ود داد.بهب دکنندهیتولحی را برای طرا ینبالک چبا  دقت آزمایش مرتبط توانیمای محاسباتی با افزایش تعداد دوره .4

دگیری صورت گیرد افزایش دورهای یا بر اساسباید  ک چینبالی بر بهبود تولیدات صنعتی در ایجاد یک چارچوب مبتن .5

 تفاده شود.نورونی بیشتری اس یهاهیالدر محاسبات از  شودیمظور پیشنهاد من برای این

ترکیب دورهای یادگیری و همچنین  اساسبر  بالک چینایند در فر MLPشبکه ا یادگیری هبود اعتبار سنجی مرتبط بب .6

 نماید. بهبود تولیدات صنعتی را تقویت تواندیمتری ورودی بیش یهاداده

 .دهدیمع کاالها را کاهش طای توزیستیک که خدر انبار لج بالک چینسفارشی برای  ند سازیه از خطوط هوشماستفاد .7

ی کارای، این کار ارسال کاال یهانهیگز نیترنهیبهبرای یافته بار لجستیک ان انترنت اشیا کاربربه این چینبالک اتصال  .8

 .دهدیماز انبار لجستیک را افزایش  یبرداربهره

ی ا توانایینترنت اشیا چراکهترنت اشیا، این بر اساس شدهیرمزنگارای هوشمند متنوع انعقاد قرارداده یهاروشاستفاده از  .9

 داشت. دخواهرا  بالک چین تطبیق با

درک و گسترش  منظوربهیک واحد صنعتی نعتی در مختلف تولید و طراحی ص یهابخشهماهنگ بین  یهاسامانهایجاد  .10

 استفاده از قرارداد هوشمند.

ن توضیح اصنعتی برای مشتری یهافرآوردهه حیات در یک چرخ بالک چینفناوری  یریکارگبهامن مرتبط با  یهاجنبه .11

 ده شود.دا

 یتقاء اعتماد عمومدر ار یینقش به سزا تواندیم نعتیص یهافرآوردهدر صنعت  بالک چین یورفنا حیحص یسازادهیپ .12

 ییو شناسا یرسانخدمتو  یو منطق حیبرآورد خسارت صح نه،یبه یگذارمتیق ندها،یفرا قیتدق ،نسبت به صنعت

 کند. فایا تریانمش

 

 نهایینتیجه 

 یهاشرکترا در طیف گسترده از خدمات  تواندیم ،ت گیردیه صوراول یهادهدازنگاری مر بر اساس بالک چینبر مبتنی چوب چار اگر

ت ماهی باشدیمیجاد چنین خدماتی در یک شرکت تولید صنعتی اابزاری مناسب جهت  بالک چینصنعتی تولید آلیاژ ایجاد نماید و 

نوع طراحی  در خصوصک الگوی قدرتمند ی در است؛قا اتد در ساختار محاسبقدرتمن یهایسازهیشببه دلیل  بالک چینزنجیره 

مرتبط با آن به حداقل خود خواهد  یمقداردهخواهد بود که میزان خطا در  یاگونهبه دکنندهیتولی ن طراحدهد، ای ئهارا دکنندهیتول

 نماید. بهینه 0.01ر از مقادیر کمت تایق تحق یهاافتهی سبر اسا را سطح خطا تواندیم بالک چینکه زنجیره  رسید. علت این امر این است

که طراحی  دهدیمزه اصنعتی در بخش آلیاژ اج نطراحابه  بالک چیندر یک ساختار  دکنندهیتولمرتبط با طراحی  یهاداده یسازنهیبه

 .ودب در تولیدات خواهباالتر د تزنند که این به معنی دقکمتری تخمین ب قطعات و همچنین نوع آلیاژها را با خطای

محصول نهایی و همچنین افزایش  شدهتمام یهانهیهزش به شکل افزایش سطح تولید، کاه تیدرنها بالک چیندر تولیدات  دقت باالتر

 رحله اولم در شدهیرمزنگار یهاداده، شودیماده برای طراحی استف بالک چین. زمانی که از شودیمول نمایش داده صکیفیت نهایی مح

و از این طریق سطح بسیار  بردیم را تولید و از بین هادادهور محاسبات در هر دهر بار و  الک چینبو  روندیمن بیاز و سپس  تولید
www.SID.ir
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جیره بالکی در یک گوی مرتبط با زنکه ال شودیم، این سطوح باالی محاسبات داده سبب دهدیمقرار  یموردبررسرا  هادادهزیادی از 

تولید صنعتی برای طراحی  بالک چینبا استفاده از یک  یزیربرنامهواجه باشد. جی بسیار کمی مسنار با خطای اعتباسباتی مح چرخه

کمتر به  یهانهیهزاین بدیهی است ایش کمتری همراه باشد. آزم یهانهیهزبا  تبعبهخطای کمتر و  بیشتر وبا دقت و سرعت  تواندیم

 یهاصرفهه دهد، به عبارتی طراحی برای صنعت آلیاژ از ئحی ارادر طرا بهتریشتری و تنوع ه توزیع بیک کندیممک صنعت آلیاژ ک

طراحی یک قطعه خود را حی یک آلیاژ خاص یا سطوح طرادر  توانندیمدی اقتصا یهاصرفهاالتری برخوردار خواهد بود. این اقتصادی ب

 نشان دهد.

خود را به نمایش گذارد.  یهادادهبط با مقادیر ستگی مرترین همبباالت تواندیم هشدیسازهیشبز محاسبات طراحی صنعتی با استفاده ا

قطعات و  دکنندهیتولسبی را برای زینه مناگ تواندیمح خطا و این سط رسدیم به حداقل بالک چیندر محاسبات  سطح خطا معموالً

وو و  ؛2019،و همکاران یل) ری انجام دهندتی کمرا با خطا اژهایآلا یاژ یا قطعات مرتبط با طراحی صنعتی آله دهد تئارا اژهایآل

 (2019،نیل

 

نوظهور و  یهایفناور مخصوصا. ندینما فایا بارهنیدرارا  ینقش اساس اندتوانستهحوزه  نیموجود در ا یهایتکنولوژو  عاتاطال یفناور

 یجوامع ازجمله یعت آلیاژصن. ابندی گسترش سرعتبهو  افتهیذ نفو صنعتی یهابخشدر اکثر  اندوانستهت بالک چینهمچون  یدیجد

تولیدات  یاجرا تیقابل با بالک چین ی. فناورکندیم ینیآفرنقشدر آن  یخوببه بالک چین کهت، چرااس ریاخ یتکنولوژ نیازمنداست که 

از  یفناور نی. ادهدیم عیر صنارا د یادیز راتییتغ دیبه واسطه نو ازیو بدون ن رمتمرکزیغ یبه شکل هاشیآزماانجام  نیو همچن صنعتی

مثل  ییهایژگیو لیبه دل بالک چین. ندرا رقم بز یمیظتحوالت ع صنعت نیا شد و دره باکاربرد داشت تواندیملیدات صنعتی توحوزه 

ست که به ا ییهایلوژتکنو نیا زایکی  درواقع. باشدیم تولیدات آلیاژیاستفاده در صنعت  یبرا یمناسب نهیگز تیو شفاف یریرناپذییغت

رشد  یگرید یمانند هر تکنولوژ دهد وا در تولیدات صنعتی انجام الزم ر یهایسازنهیبه تواندیمو  ندیگویم زیشده ن عیوزن دفترکل تآ

جلب ود را به خ یاریتوانست نظر بس یتکنولوژ نی. انندکیم فایخود را ا اصخ فهیوظ کیشد که هر  یبندمیتقسد و به سه نسخه رک

 .کند

 تولیداتصنعت  وجود، حالنیبااست. متحول ساخته اا ر عیاز صنا یاریدهه گذشته بس کی یط یرفناوگفت که  توانیمنین همچ

 یاریبازهم بس ،ش مصنوعیطراحان هو رینظ ییهادهیپدرشد  رغمیخود است. عل یسنت یالگوها یبرخ ریهم اس هنوزمحصوالت آلیاژی 

 یاریبس لیتکم ندیافراین بخرند. هنوز هم  طراحی صنعتی بیمهدر  رکتش کی ندگانیز نماا نتیس صورتبه ددهنیم حیجتر از کارخانه

 نی. به همباال باشد تواندیمتعیین خطای محصول تولیدی  ندیکه فرا بدان معناست نیو ا شودیمانجام  سنتی صورتبه مراحل طراحی

و  شودیم تولید صنعتی ندیفرا یدگیچیپ ببس ،یسانان قیدق تم نظار. لزواست یانسان نظارت زمندایهمچنان ن ندیفرا نیاست که ا لیدل

 شیجز افزا یزیچ زین یدگیچیپ نیا یجهینت. کندیمخود  ریرا درگواسطه  یهاشرکت، کارگزاران ان،یمشتر یعنی نفعیذ یهاگروههمه 

خطای تولیدات امن سطح ی یک شبکه وعی دمصن یهایسازهیبشبا ایجاد  تواندیم رسدیمبه نظر  بالک چین یور. فناستین سکیر

ی اعتماد به تولیدات و همچنین سطح باال یگذارهیسرما یهانهیهزتولید، کاهش  یهانهیهزمعنی کاهش  صنعتی را کاهش دهد و این به

 (2019،مکارانو ه ماندال ؛2020،و همکاران انیلیسماعابود )صنعتی خواهد  یهاشرکتآلیاژی توسط 

 تیماه نیبنابرا؛ تاس شدهلیتبدم مه کیموضوع استراتژ کیبه  نیتأم رهیزنجمناسب در  کنندهنیأمتانتخاب  ریاخ یهاسالر طول د

 برداده یو مبتن بازمتن افزارنرم کی هابلوک رهیزنج ای بالک چین یفناور یاست. از طرف افتهیتار نخو سا دهیچیپ معموالً ماتیتصم نیا

 .گذردیماز ظهور آن  یوتاهاست که مدت ک یاشدهعیتوزو  رکزرمتمیغ یها

شبکه  یهاگره انیکه در م دهدیمرا  هاتراکنشز ا یداده کل یهدارو نگ جادیاجازه اه است که ساختار داد کی بالک چینکل،  طوربه

را ماهرانه  کیانبار لجست کنندگانشرکتتا  هددیماجازه ، یبا استفاده از رمزنگار بالک چین .دشویم، به اشتراک گذاشته شدهعیتوز

 یمگریکدیبه  اعتمادیب یدر آن اعضاکه  کنندیمراهم ما ف یرا برا یعیوزت ریبه نظ ریداشتن شبکه نظامکان  اه بالک چیناداره کنند. 

در  نینو کردیرو کی عنوانبه ینبالک چ یورناف داشته باشند. کنشبرهم گریکدیبا  بدون واسط مطمئن قیقابل تصد یاوهیشنند به توا

www.SID.ir یزفا یریگ یو را یفناور نیاز ا یریگبهرهضمن  کینبار لجستا .است قرارگرفته موردتوجهروزه ام کیدر انبار لجست تیامن شیهت افزاج
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 ارآمدو ک نهیبه یوزن دهخبره و  یهابالکاست. انتخاب مناسب  هشدپرداختهوزیع محصوالت ت لیوتحلهیتجزبره به بالک خ رب یمبتن

 .دینقش نما یفایا کینبار لجستط به ااطالعات مربو تیامن یدر ارتقا ندتوایم هابالک نیا

با  شدهعیتوز کهیشدر  یتالیجیارزشمند د یهادادهکردن  نمیو ا تیکانبار لجسروند توزیع کاال در کردن  یرمزگذار یبرا یفناور نیا

 هاچالش یل برخح و موجبآمده  ایاش نترنتیه کمک اب بالک چین یتکنولوژ .شودیماده تمرکز استفمتعدد و بدون کنترل م یهاگره

 وجود دارد. بالک چین یفناوربا  شدهادغامجستیک انبار لدر  یتیامن یهاچالش یرس کیاما همچنان ؛ شده استلجستیک  انباردر 

 .اشته باشداستراتژیک متعددی د منافع صنعتی یهاشرکتی برا تواندیماست که  یسازتالیجیدوژی یک تکنول بالک چین

 نیهم تراز م یکی است. یفناور نیاز ا یحداکثر یمندهرهب یدر پ یخدمات مال ینهادها نیترمهماز  یکی نوانبه ع زین انبارداریصنعت 

 تاحدت مذکور را مشکال ،الک چینب یز فناورا یمندبهرهاست که  هاآنمان بر بودن و ز ندهایبودن فرا دهیچیپ انبارداریکالت صنعت مش

 هاآن ندیبرخوردار است که برآ یبیعاو م ایاز مزا ن،ینو یهایفناور ریهمانند سا زین بالک چین یفناور .دیانم لیتعد تواندیم یادیز

 بیمعا و ابدییممان تکامل ز مروربهاست که  یفناور بالک چین نینآن غالب است. همچ بیآن بر معا یایاست که مزاآن  دهندهنشان

صدور و  رش،یپذ یندهایدر فرا یفناور نیا یریکارگبهنشان داد که  بالک چین یهاتیقابل یرفع خواهد شد. بررس زیآن ن یاحتمال

 و منابع گاهیاز پا بالک چینضمن آنکه  دهد. شیافزا یتوجهقابل صورتبهمذکور را  یاندهیفرا و سرعت دردقت  تواندیمخسارت 

عدم  مسئله شودیممنجر  زین یژگیو نیارد. اد یاطالعات نقش اساس ،انبار نیدر توسعه ا زینو خود  کندیمه ستفادا یاگسترده یاطالعات

 یاورج ؛2021،ایل و آلساربورد) به حداقل ممکن برسدآن  یندهایو فرا یکاری لجستانباردعت در صن یعات و مخاطرات اخالقتقارن اطال

 (2020،و همکاران

 عیصنا نیهرکدام از ا رباشد و دکاربرد داشته  تواندیم تیهو احراز یهاستمیسسالمت و  یهادادهتا  یخدمات مال حوزه از یاورفن نیا

 قیمختلف از طر یایباط اشاطالعات است که به ارت یفناور یایدر دن یدیمفهوم جد شمندودادهای هقرار .م بزندرا رق یمیعظوالت تح

 یابیرد دهیا نیبا ا کاراتر و هوشمندتر محقق شود. یفراهم کردن امکانات یعنین تا هدف آ پردازدیم گریکدیبا  اطارتب یقرارو بر نترنتیا

برخط در  ورتصبه وبدون حضور انسان  گریدکیبا  یکیالکترون یهاسامانه ینترنتیا رتباطست و ااه دور قابل تحقق او کنترل از ر

سردرگم  یدر ابتدا مفهوم تواندیمقرارداد هوشمند  د،یجد یهایتکنولوژ گرید مانند. هردیگیمصورت د هوشمنچون شهر  ییکاربردها

 یآن امر تیامن نیتأمآن مطرح شود  تیو امن ینمیا نیمچنف و همختل یکه بحث استانداردها یهنگام ژهینده به نظر بر سد به وکن

 خواهد بود. ریناپذاجتناب

با  شوند و ازینیب ییو شناسا تیجهت احراز هو یابر مرکز ای تمسیس کیه از اتکا به ک سازدیمدر وجود را قام زاتیتجه یوژتکنول نیا

 بالک چین. سازدیم را فراهم تیو جعل هو یبردارکالهاز  یریو جلوگختلف م زاتیتجه نیارتباط ب یارشبکه امن امکان برقر کی جادیا

 شدهعیتوز یهاطیمحدر  ی. اعتمادسازگرگون کندداطالعات را  یگذاراشتراکبه  یوهیشست تا ظهور کرده ا یدیکل یفناور کی عنوانبه

 دارد. را قرارداد هوشمند هاآن انیر مد ع،یصنا از یاریبس رییتغ لیست که پتانسا یکیتکنولوژ شرفتیپ کیراجع قدرت، به م ازیبدون ن

از رکوردها را که هرکدام به  یمستمر فهرست صورتبهجماع است که بر ا یمبتنو  شدهعیتوزداده  گاهیپای بلوک رهینجز ای بالک چین

 رهی. زنجشودیم تیوتق رمجازیغ یگربازن ای فیقابله با تضعدر م لهیوسنیبدو  کندیمرا حفظ  دهندیمفهرست ارجاع  یقبل یهانهیگز

دفاتر  یفناور در مورداستفادهده دا یهایمعمار از یشکل یکبلو رهیاست. زنج شدهعیتوز دفترکل یهایفناور از یبخش ریزخود  یبلوک

 یدعداربران متک باوجود یفناور نیدر ا. شوندیم رهیذخ گریکدیمتصل به  یهارهیزنجدر  هاتراکنشاست که در آن سوابق  شدهعیتوز کل

قادر به حفظ  شبکه اشته باشند،م تداخل دهبا  هادادهو ممکن است که آن  کنندیم اصالحثبت و را  ییهاداده زمانهم طوربهکه 

 چیبدون ه یکپارچگی باشدیمدارا  بالک چینکه  شدهیرمزنگارر یدادها. با توجه به ساختار هاستداده گاهیپا یمحتوا یپارچگکی

 ادردقرا یهاستمیسکاربرد فراوان دارد بخصوص در  یتاطالعا چهکپاری یهاستمیسامر در  نیا .شودیمفظ ح یمرکز کنندهکنترل

 گرید ییو از سو باشندیم و مناطق مختلف یهابخشاز  ستمیاطالعات س دکنندهیتول زمانهم ورطبهچند کاربر ت که اس هوشمند

 (2020،و همکاران لنگ؛ 2020،و همکاران ایریپر).کنندیمت ا حرکراست نیدر ا زیاطالعات ن کنندگانمصرف

در  یتکنولوژ شرفتیبا پ کهیطوربه کندیم فایا قرارداد هوشمندله ازجم مختلف عیتوسعه صنار د ریانکارناپذ یاطالعات نقش یفناور

و تحوالت  ریید تغشاه بالک چینه ست. امروزقابل مشاهده ا رمزنگاری یهاستمیسدر  یادیز یادیبن راتییتغ قرارداد هوشمندحوزه  www.SID.ir
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از  یکیت. اس بالک چین یرحوزه فناو نیا هم درو م یاصل یهایفناوراز  یکیاست؛ که  شدهیرمزنگارو  تالیجید یارزها در حوزه میعظ

پرداخت و  یهاستمیس خواهد گرفت، بالک چین یاز فناور یاعمده راتییتغ نهیزم نیا نظرانصاحباز  یاریکه به اعتقاد بس ییهابخش

 است. شمندقرارداد هوصنعت  ژهیوبه

زمان  از .شودیمتفاده اس هاییدارا یابیمعامالت و ردثبت  ندیفرآ لیت تسههز آن در جدفتر کل است که ا کی یمثابهبه ک چینبال

ودند بدان ب قرارداد هوشمند اطالعات و تیبا مسئله امن ریدرگ ینوعبهمختلف که  یهاعرصهاز فعاالن  یاریتوجه بس یفناور نیظهور ا

، یفناوراین مختلف  یهارصهعاکنون در  کهیطوربه. رابر شدبچند  نیکو تیدر بستر ب بالک چین یریکارگبهد از عتوجه ب نیا جلب شد.

شبکه مانند  صورتبهاتصال  نیو ا اندشدهمتصل  گریکدیکه به  هاستبالکاز  یارهیزنجمتشکل از  بالک چین. ردیگیمقرار  مورداستفاده

ارداد هوشمند در یک قر هابلوک طالعات داخلا یکاردست ایبودن آن امکان هک، حذف  تمرکزرمیو غ یرمزنگانوع ر لیو به دل باشدیم

 .شودیم محسوب بالک چین یبزرگ برا تیمز کینیاود ندارد و وج

 رونیازااد. شان دنهوشمند قراردادهای ام انج یمناسب برا یتفرمارائه پل خود را در عرصه یکارآمد سرعتبه یبلوک رهیزنج یتکنولوژ

 شد. مندبهره ای الکترونیکیقرارداده یهاطرح آن در یباال تیو امن ییداتمرکزز یژگیاز و توانیم

ارتباط با تا  هیاول تالیجیارز ددارد. از  یادوارکنندهیام یکاربرد اندازچشمنشان داده است که از زمان آغاز آن،  بالک چین یتکنولوژ

ران در حوزه اربک یشخص میظ حرفح ،یبلوک رهیزنج نارمغا نیست. نخاست شدهاعمال هانهیزماز  یاریبسدر  بالک چین ،یفعل مشتریان

ت شهر نیشتری. بوجود ندارد مؤسساتصاحبان  یاز سو یخصاز اطالعات ش سوءاستفادهاز  یناش یترس گری، ددرواقعاست.  ثبت مشتریان

 .باشدیم هوشمند یقراردادها یرمزنگار یبرا یاسامانه انعنوبهاده از آن مربوط به استف بالک چین تیو محبوب
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