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k u k n o s . i r 5آذر 1400

 سـرمقـاله

محمدصمدیراد
مدیرعامل شرکت ققنوس

ــا  ــم و ب ــرور می کن ــود م ــا خ ــال ۱۳۷۵ را ب ــت در س ــا اینترن ــه ام ب ــه مواجه ــن تجرب ــی اولی وقت
ــه  ــه مقایســه می نشــینم؛ حقیقتــا شــگفت زده می شــوم. ایــن شــگفتی هــم ب اینترنــت امــروز ب
لحــاظ پهنــای بانــد دسترســی، هــم تنــوع خدمــات و کاربردهــا و هــم ســطح فراگیــری اینترنت 
در جامعــه اســت. آن روزهــا وقتــی می شــنیدم کــه اینترنــت بــه یــک Utility در ردیــف خدمــات 
ــی  ــن تعبیرنداشــتم؛ ول ــد شــد، درک درســتی از ای ــل خواه ــرق و گاز تبدی ــل آب، ب ــی مث عموم
امــروز همــه مــا بــاور داریــم کــه اینترنــت بــه یــک زیرســاخت عمومــی مبــدل شــده کــه همــه 

ــته ایم. ــته  گش ــه آن وابس ب
درک امــروز مــن از »اینترنــت ارزش« هــم شــباهت زیــادی بــه برداشــتم از  اینترنــت در ســال 
۱۳۷۵ دارد و بــاور دارم کــه قــرار اســت مــا را بیــش از پیــش شــگفت زده کنــد. امــروز، هــر پدیده 
مرتبــط بــا انتقــال ارزش بــر بســتر اینترنــت را بــا اینترنــت ارزش مرتبــط می داننــد و حتــی آنچه 
را کــه تحــت عنــوان »متــاورس« ارائــه شــده، نمــودی از آن می شــمارند. بــاور دارم، تحولــی که 
در طــول ۲۵ ســال در رابطه بــا اینترنت تجربــه کــرده ام، در مــورد اینترنــت ارزش در کمتــر از ۱۰ 
ســال به واقعیــت خواهــد پیوســت؛ همانطــور کــه امــروز بــه اینترنــت وابســته شــده ایم، اینترنت 
ارزش هم مــا را به خــود وابســته خواهــد کــرد و بخــش عمــده ای از فرآیندهــای زندگی بشــری، 

ــر آن متحــول خواهند شــد.  مبتنــی ب
بــر پایــه اینترنــت ارزش، مفاهیمــی چــون هویــت، مالکیــت، مجــوز و پروتــکل اعتمــاد، دچــار 
دگرگونــی و تغییــر بنیادیــن خواهنــد شــد و بــه دلیــل بهره گیــری از زیرســاخت اعتمــاد فنــاوری 
دفتــرکل توزیــع شــده، بــه ســمت حاکمیــت غیرمتمرکــز اینترنــت حرکــت خواهیــم کــرد. اگــر 
بخواهیــم در حاکمیــت اینترنــت ارزش نقشــی داشــته باشــیم، بایــد امــروز بــرای آن برنامه ریزی 
ــا تهدیدانــگاری و تــرس از ایــن پدیــده نوظهــور به جــای مشــارکت فعــال و  کنیــم. متاســفانه ب
ــاهد هســتیم  ــی را ش ــت ارزش، تالش  های ــده اینترن ــت آین ــان در حاکمی ــگاه خودم ــت جای تثبی
ــاری  ــای ج ــا مخــرب و مقصــر در بســیاری از نابســامانی ها و چالش ه ــاوری صرف ــن فن ــه ای ک

کشــور معرفــی شــود. 
اینترنــت ارزش مفهــوم تــازه ای در ادبیــات مالــی و فنــاوری دنیــا اســت و قدمــت چندانی نــدارد. 
ــن نشــده  ــز تدوی ــتانداردهای مشــخصی نی ــف و اس ــوز تعاری ــاد آن هن ــیاری از ابع ــاید در بس ش
اســت؛ امــا آینده پژوهــان برایــن باورنــد کــه اینترنــت ارزش ابــزاری دموکراتیــک خواهــد بــود 
کــه ضمــن بازتوزیــع هوشــمندانه ثــروت در دنیــا، شــفافیت و کاهــش فســاد مالــی و اداری را بــه 
دنبــال خواهــد داشــت. امیــدوارم مــا هــم بتوانیــم از ایــن فرصــت فناورانــه ایجــاد شــده بــرای 

ــم. ــه عمــل آوری ــرداری را ب ــن بهره ب ــان بهتری توســعه کشــور عزیزم

دگرگونـی بنیادین دیگـری در راه اسـت



شماره   نهم 6

از وب 1 
 تا وب 3: 

تولد اینرتنت 
غریمتمرکز

 یداهللنعمتی

کارشناس ارشد مطالعات توسعه

ــت و وب  ــراد اینترن بســیاری از اف
را یکــی می داننــد؛ امــا بایــد 
ــتباه  ــک اش ــن ی ــه ای ــت ک گف
فراگیــر اســت، اینترنــت در واقــع 
ــر از دســتگاه ها و  شــبکه ای فراگی
ــت؛  ــتم های کامپیوتری اس سیس
ــی  ــه عبارت ــوان ب ــا وب را می ت ام
ــت  ــزرگ دانس ــه ب ــک کتابخان ی
که بــر بســتر اینترنــت قــرار گرفته 
اســت. مــردم از طریــق اینترنــت 
بــه وب دسترســی پیــدا می کنند؛ 
ــات اینترنت  ــی از خدم اما وب یک
الکترونیکــی،  اســت، پســت 
تلفــن اینترنتــی)VoIP( و ... نیــز 
ــر  ــه ب ــی اســت ک از دیگــر خدمات
بســتر اینترنــت ارائــه می شــوند. 
امــا وب چیســت؟ وب یکــی از 
ــر  ــه ب ــت ک ــی اس ــواع خدمات ان
ــود،  ــه می ش ــت ارائ ــتر اینترن بس
 World( وب  جهانــی  شــبکه 
معنــای  بــه   )Wide Web
ــامانه  ــک س ــی، ی ــای جهان تارنم
ــای  ــامل پرونده ه ــی ش اطالعات
ابرمتنــی)hyper text( اســت که 
ــه آن از طریق شــبکه  دسترســی ب
جهانــی اینترنــت ممکــن اســت. 



ــت.  ــتوار اس ــر اس ــا یکدیگ ــمند ب هوش
ــوه  ــم انب ــد، حج ــه ش ــه گفت ــور ک  همانط
اطالعــات منجــر بــه ســردرگمی کاربــران 
می شــد، از ســویی دیگــر وب۱ شــکلی 
ــی  ــط خواندن ــویه و فق ــات یکس از ارتباط
ــه  ــتند هیچگون ــران نمی توانس ــود و کارب ب
تغییــری در محتــوای اطالعــات دهنــد. به 
ــا رویکــردی  همیــن روی نســل دوم وب ب
ــه عرصــه وجــود  ــا ب ــی پ دو ســویه و تعامل
ــی  ــای مبتن ــت. در وب ۲ نرم افزاره گذاش
بــر وب متولــد شــدند کــه محیــط وب را از 
ــدی  ــد بع ــی چن ــه دنیای صفحــات ســاده ب
ــردی و کارهــای  کــه امــکان ارتباطــات ف
تبدیــل  کــرده،  فراهــم  را  گروهــی 
بــه  اجتماعــی  کرده انــد. شــبکه های 
ــتقبال  ــا اس ــد و ب ــود آمدن ــرعت به وج س
گســترده کاربــران روبــه رو شــدند. در ایــن 
نســل، کاربــران از حــد مصرف کننــده 
مطلــق اطالعــات فراتــر مي رونــد و 
ــواي  ــد محت ــدي در تولی ــارکت ج ــه مش ب
رســانه ها مي پردازنــد. در نتیجــه وب ۲ 
را می تــوان وب دو ســویه امــا متمرکــز 

ــد. نامی

عناصر وب2

ماهیــت اجتماعــی وب۲ یکــی دیگــر 
و  آن  بیــن  عمــده  تفاوت هــای  از 

اســت. اســتاتیک  وب ســایت های 
فزاینــده ای  به طــور  وب ســایت ها 
اشــتراک گذاری  تعامــل،  ورودی، 
ــه  ــر اســاس جامع ــوا و همــکاری را ب محت
انــواع  می کننــد.  ایجــاد  مخاطبــان 
اجتماعــی  رســانه های  و  ســایت ها 
نرم افــزار  ویکی هــا،  از:  عبارت انــد 
به عنــوان یــک ســرویس، محاســبات 
شبکه ســازی   ،mash-ups همــراه، 
ــط  ــده توس ــوای تولیدش ــی، محت اجتماع
کاربــران، ارتباطــات یکپارچــه و گزینــش 

عــی. جتما ا
کــه  وب ســایت هایی  ویکی هــا: 
کاربــران در آن قــادر بــه همــکاری، 
محتــوای  ویرایــش  و  مشــارکت 
ســایت هســتند. ویکی پدیــا یکــی از 
قدیمی تریــن و بهتریــن مثــال بــرای 

اســت. ویکی هــا 
نرم افــزار به عنــوان یــک ســرویس: 
یــک مــدل توزیــع نرم افــزاری اســت 
کــه در آن یــک ارائه دهنــده )شــخص 
می شــود  برنامه هــا  میزبــان  ثالــث( 
و آنهــا را بــرای مشــتریان در اینترنــت 
وب  اپلیکیشــین های  می دهــد.  قــرار 
و پــردازش ابــری نمونه هایــی از ایــن 

تاریخچه وب

بــاز  بــه ســال ۱98۰  تاریخچــه وب 
ــی«  ــرز ل ــم برن ــه »تی ــی ک ــردد، زمان می گ
 ENQUIRE در شــهر برن ســوئیس شــبکه
را ســاخت. البتــه آنچــه برنرزلــی در آن 
ــاوت  ــروزی تف ــا وب ام ــاخت ب ــان س زم
ــی وب در آن  ــده اصل ــا ای ــادی دارد، ام زی

ــت. ــرار داش ق

وب1

البتــه وب ۱ کــه می تــوان آن را وب 
متمرکــز و یکســویه نامیــد، در ســال ۱989 
ــت  ــی تح ــان جنبش ــد. از آن زم ــداع ش اب
عنــوان الکترونیکی ســازی هــر چیــزی 
کــه روی کاغــذ قــرار دارد آغــاز شــد. 
ــه  ــا صفح ــت میلیون ه ــن حرک ــه ای نتیج
حــاوی اطالعــات مختلــف اســت کــه 
ــا  ــت و خیلی ه ــا اس ــترس م ــروز در دس ام
ــتفاده  ــه اس ــن جمل ــف آن از ای ــرای تعری ب
اینترنــت  در  کــه  چیــزی  می کننــد: 
نیســت، وجــود نــدارد. ســاختار وب۱ 
ــوا  ــه در آن محت ــود ک ــورت ب ــن ص ــه ای ب
تولیــد و مدیریــت می شــد وکاربــران 
ــوا  ــن محت ــه ای ــی ب ــی دسترس ــا توانای تنه
ــری در  ــتند تغیی ــا نمی توانس ــتند؛ ام را داش
آن بــه عمــل آورنــد. در وب۱ کاربــران تنها 
مــی توانســتند محتواهــا را مشــاهده کننــد 
ــوا نداشــتند. نمونه  و ســهمی در تولیــد محت
ــارف  ــوان دایرة المع ــته وب۱ را می ت برجس
ــر روی  ــه ه ــرد. ب ــام ب ــکا ن ــن بریتانی آنالی
جنبــش الکترونیکی ســازی هــر آنچــه 
ــش وب۱  ــا پیدای ــه ب ــت ک ــذ اس روی کاغ
ــا صفحــه  ــد، نتیجــه اش میلیون ه ــاز ش آغ
حــاوی اطالعــات مختلــف بــود که امــروزه 
ــا همیــن حجــم  ــا اســت. ام در دســترس م
زیــاد اطالعــات خــود مشــکلی عمــده بــود 
ــا آن مواجــه شــدند؛ انبوهی  کــه کاربــران ب
از اطالعــات کــه کاربــران را ســردرگم 
می کــرد. در ایــن نســل از وب از زبــان 
برنامه نویســی HTML اســتفاده می شــد 
ــی و  ــرای طراح ــا 4 آن ب ــخه ۱ ت ــه نس ک
ــورد  ــتاتیک م ــایت های اس ــاخت وب س س

اســتفاده قــرار می گرفــت. 

وب2

ــر  ــد. ب ــی نامی ــوان وب تعامل وب۲  را می ت
اســاس تعریــف »تیــم اورایلــی«  وب۲ 
ــارکت ها،  ــه مش ــر پای ــه ب ــت ک ــی اس وب
انســان ها،  تعامــالت  و  همکاری هــا 
عامل هــای  و  نرم افــزار  ماشــین ها، 
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ــاز  ــران را از نی ــه کارب ــات هســتند ک خدم
بــه نصــب نرم افــزار در سیســتم های 

می کنــد. بی نیــاز  شــخصی 
محاســبات همــراه: به عنــوان اتصــال 
باشــند.  کــه  هرجایــی  در  کاربــران 
ایــن روش بــا گســترش تلفن هــای 
هوشــمند، تبلت هــا و ســایر ابزارهــای 
ــای  ــبکه وای ف ــه ش ــل ب ــی متص ارتباط

هســتند.   قابل دسترســی 

 :mash-ups
صفحــات وب یــا برنامه هایــی کــه عناصــر 
مکمــل از دو یــا چنــد منبــع )ســرور( را 

ــپ ــوگل م ــد گ ــام می کنند.مانن ادغ

شبکه سازی اجتماعی:  
شبکه ســازی اجتماعــی بــه ایجــاد بســتری 
برخــط در اینترنــت بــرای توســعه ارتباطات 
و افزایــش ســرمایه اجتماعــی از طریــق 
ــاره  ــر اش ــا یکدیگ ــراد ب ــردن اف ــل ک متص
می کنــد کــه از نمونه هــای آن می تــوان 
به توییتــر، فیســبوک، لینکدیــن و ... اشــاره 

ــرد. ک

ــط  ــده توس ــوای تولیدش محت
ــران:  کارب

ــتر  ــر بس ــد ب ــود می توانن ــراد خ در وب ۲ اف
وب بــه تولیــد محتــوای متنــی، گرافیکــی، 
صوتــی، تصویــری و ... بپردازنــد کــه بــرای 

دیگــر کاربــران قابــل دســترس اســت. 

ارتباطات یکپارچه:  
یکپارچــه  کــردن  شــکل های  مختلــف  
تمــاس  و  چنــد رســانه ای ها،  پیام هــای  
رســانه ای  و  مدیریــت عملکردهــای 
ــخصی  ــران ش ــیله کارب ــده به وس کنترل ش

ــاری.   ــی و تج ــداف اجتماع ــرای اه ب

گزینش اجتماعی :  
ــوای   ــه  اشــتراک گذاری  مشــترک محت ب
ــد   ــا  چن ــک  ی ــده  در  ی ــازمان دهی  ش س
قالــب  یــا  عنــوان  خــاص گفته می شــود. 
ســایت های گزینــش محتــوای اجتماعــی 
ــگ و  شــامل: اینســتاگرام، پینترســت، دی

ــره غی
اســکلت اصلــی صفحــات وب۲ بــه زبــان 
ــتایل بندی،  ــده اند. اس ــته ش HTML نوش

عملیــات  بــه  پاســخ  و  ظاهرســازی 
ــف  ــان CSS تعری ــیله زب ــه وس ــاوس ب م
ــاوا  ــان ج ــیله زب ــه وس ــده و شــرط ها ب ش
 ASP.net .ــوند ــاخته می ش ــکریپت س اس
ــه نویســی  ــای برنام ــه زبان ه ــز از جمل نی
اســت کــه در وب ۲ اســتفاده می شــود. 

سیســتم های  و  داده  پایگاه هــای 
جملــه  از  نیــز  محتــوا  مدیریــت 
ویژگی هــای نســل دوم وب هســتند.
محیــط وب۲ هرچنــد تعاملــی اســت، امــا 
ــل از  ــن نس ــد ای ــه ش ــه گفت ــور ک همانط
ــذا انتقال  وب همچنــان متمرکــز اســت؛ ل
ــن و  ــورت ام ــه ص ــداری ارزش ب و نگه
ــر اســت.  ــکان ناپذی ــان ام ــفاف همچن ش
ــی داد.  ــی در وب رخ م ــد انقالب ــس بای پ

ــل  ــش نس ــه پیدای ــر ب ــر منج ــن ام همی
ــوم وب شد.  س

وب3

در فرآینــد تکامــل وب، بــه مرحلــه 
ــور وب  ــات و ظه ــازي اطالع هوشمندس
ــات  ــراوان اطالع ــم ف ــیم. حج ۳ مي رس
ایــن  طبقه بنــدي  امــکان  عــدم  و 

ــا  ــد ت ــه آن انجامی ــات در وب  ۲، ب اطالع
ــي  ــر معمول ــک کارب ــوان ی ــه عن ــوان ب نت
بهتریــن بهــره را از آن بــرد. در چنیــن 
شــرایطي، ایــن فضــاي مجــازي، نیازمند 
ــوان  ــا بت ــت ت ــمند اس ــرورهایي هوش س
اطالعــات را طبقه بنــدي و خالصــه 
ــرار داد. وب ۳ را  ــر ق ــار کارب شــده در اختی
ــد  ــرا مي توان ــد؛ زی ــمند مي نامن وب هوش
ــیاري وب ۳ را،  ــد. بس ــي را درک کن معان
وب معنایــي مي داننــد؛ چــون در ایــن 
دســته بندي  و  طبقه بنــدي  شــبکه، 
اطالعــات، پیــش از انتقــال آنهــا بــه 
ــمند  ــین هاي هوش ــوي ماش ــر، از س کارب
انجــام مي شــود. تیــم برنــرز لــی وب 
ــه تعریــف کــرده اســت  ــی را اینگون معنای
ــی  ــی، گســترش وب فعل ــه » وب معنای ک
ــکلی  ــه ش ــات ب ــه در آن اطالع ــت ک اس

تعریف شــده اند« معنــادار  کامــاًل 
وب معنایــی وبــی متشــکل از هــر داده ای 
ازجملــه تاریخ هــا، عناویــن، اعــداد، 
خــواص شــیمیایی و ســایر اطالعاتــی 
اســت کــه ادراک آن هــا بــرای بشــر 
 SPARQL, SKOS, OWL, .ممکــن اســت
RDF مجموعــه فّناوری هایــی هســتند 

ــد.  ــتیبانی می کنن ــی را پش ــه وب معنای ک
ــر داده هــای  ــوان از اب ــی را می ت وب معنای
ــر روی وب  ــین ب ــط ماش ــم توس قابل فه

ــت. ــی دانس کنون
در  وب۲ یــا  وب  کالســیک،  بــرای  
اینکــه  کامپیوتــر  یــک  صفحــه  وب  
ــد   ــش  ده ــرده  و  نمای ــدی  ک را  قالب بن
از  زبــان CSS , JavaScript , HTML  و 
ــا  ــن کامپیوتر ه ــه بی ــه رابط ــرای اینک ب
شــکل بگیــرد و اطالعــات انتقــال یابنــد، 
پروتکل هــای  و   HTTP پروتــکل  از 
دیگــری اســتفاده می شــود. همیــن 
ویژگی هــا بــرای طراحــی ســاختاری 
در وب معنایــی، اســتفاده می شــود امــا 
در قســمت جمع بنــدی داده هــا یعنــی 
زبان هــای  از  داده  پایــگاه  قســمت 
بیشــتری بــرای ایجــاد ربــط معنایــی 
بیــن داده هــا  و ایجــاد پیونــد بیــن 
داده هــا اســتفاده می شــود؛ از جملــه

و    OWL, RDF ,SPARQL, SKOS

همچنیــن به جــای اینکــه فقــط بــه 
فایل هــا URL اختصــاص داده شــود، 
 URL از شناســه متحدالشــکل منابــع
ــه  ــع )ازجمل ــه مناب ــایی هم ــرای شناس ب

می شــود. اســتفاده  فایل هــا( 

هستی شناسی در وب 3

ذهــن  ادراک  همانــا  هستی شناســی 

وب معنایــی وبــی متشــکل از 
هــر داده ای ازجملــه تاریخ هــا، 
خــواص  اعــداد،  عناویــن، 
شــیمیایی و ســایر اطالعاتــی 
اســت کــه ادراک آن هــا بــرای 
 SPARQL .ــت ــن اس ــر ممک بش
SKOS, OWL, RDF مجموعــه 
فّناوری هایــی هســتند کــه وب 
ــد.  ــتیبانی می کنن ــی را پش معنای
وب معنایــی را می تــوان از ابــر 
توســط  قابل فهــم  داده هــای 
ماشــین بــر روی وب کنونــی 

دانســت
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ــی  ــتدالل های منطق ــده و اس ــرح ش مط
خــودکار توســط سیســتم ها انجــام 

 . ند می شــو
ــی اســت  ــن یکــی از فّناوری های بالکچی
کــه بــا اســتفاده از آن می تــوان وب 
غیرمتمرکــز را راه انــدازی کــرد. سیســتم 
توزیــع فایــل بی واســطه یــا IPFS از 
جملــه ویژگی هایــی اســت کــه در نســل 

ــتند. ــر هس ــوم وب امکان پذی س

 وب گردی در وب3 

بــرای وب گــردی در وب۳ می تــوان از 
 Brave افزونــه متامســک یــا مرورگــر

ــرد. متامســک )MetaMask( یکی  بهــره ب
ــردی  ــرای وب گ ــوب ب ــای خ از راهکاره
در وب نســل ۳ و یــک افزونــه بســیار 
کاربــردی بــرای مرورگرهایــی ماننــد 
ــه  ــن افزون ــت. ای ــس اس ــروم و فایرفاک ک
ــف  ــه کی ــا ب ــد ت ــازه می ده ــر اج ــه کارب ب
ــای  ــده و قابلیت ه ــل ش ــود متص ــول خ پ
جدیــدی را بــه مرورگــر خــود اضافــه 

ــد. کن
یکــی دیگــر از راه هــای وب گــردی در 
ــت.  ــر Brave اس ــتفاده از مرورگ وب۳، اس
ــروژه »برندان  ــن پ ــر، جدیدتری این مرورگ
ــس  ــال و فایرفاک ــس موزی ــک«، مؤس آی
اســت. ایــن مرورگــر در حالــت پیــش 
فــرض بــا مســدود کــردن تمــام تبلیغــات 
و شناســاگرها، توانســته بــه یکــی از 
ســریع ترین مرورگرهــا تبدیــل شــود. 
 BATــن ــزارز توک ــا رم ــر Brave ب مرورگ
Basic Attention Token کار می کنــد.

ــاس  ــر اس ــون ب ــان پیرام ــان از جه انس
ــرای  ــت. ب ــانه او اس درک شناخت شناس
مثــال ویژگــی چهارپــا بــودن، باوفــا 
بــودن، مفیــد بــودن بــرای شــکار و 
غیــره آن اصــول معرفت شناســانه ای 
هســتند کــه بــر مبنای آن هســتی ســگ 
ــن  ــود و ای ــناخته می ش ــرد ش ــط ف توس
ویژگی هــا کــه در منطــق ارســطویی 
ــگ  ــد، س ــی می گوین ــل ذات ــه آن فص ب
ــال  ــد. ح ــدا می کن ــر ج ــوان دیگ را از حی
چنیــن تصــور کنیــد در صــورت جســتجو 
بــرای یک مفهــوم خــاص، وب ســایت ها 
توانایــی چنیــن ادراک و اســتداللی را 
داشــته باشــند. هستی شناســی بنیــان 

وب معنایــی اســت و به وســیله ایــن 
ــده  ــات پراکن ــم و اطالع ــی مفاهی ویژگ

نظــم منطقــی پیــدا می کننــد. 
هوشــمند  قــرارداد  رمزنــگاری، 
جملــه  از  خــودکار   اســتدالل  و 
ویژگی هایــی هســتند کــه در نســل 
 ۳ ســوم وب وجــود دارنــد. در وب 
هوشــمندی داده هــا در حــدی اســت 
کــه می تــوان روی آن هــا محاســبات 
ــق  ــی دقی ــام داده و روابط ــی انج منطق
میــان داده هــا ایجــاد کــرد. در ایــن 
ســطح داده هــای جدیــد از داده هــای 
موجــود بــا کمــک قواعــد منطقــی 

می آینــد.  به دســت 
ــه  ــای س ــی از تفاوت ه ــدول ۱ بخش ج

نســل وب را نشــان می دهــد.
ــوان  ــوم وب می ت ــل س ــش نس ــا پیدای ب
از اینترنــت ارزش ســخن گفــت. زیــرا در 
ایــن نســل از وب اســت کــه رمزنــگاری 

سخن پایانی

ــا انقالبــی در عرصــه ارتباطــات، اینترنــت  مــا ب
و وب جهان گســتر مواجهیــم. اکنــون دیگــر 
ــار  ــات و اخب ــور اطالع ــن از سانس ــخن گفت س
ــر  ــه نظ ــی ب ــا عقالن ــت کاری داده ه ــا دس ی
نمی رســد. ظهــور نســل ســوم وب باعــث شــده 
اســت تا بــا غیــر متمرکــز شــدن اینترنــت بتوان 
از کاهــش ســیطره نهادهــای مرکــزی ســخن 
گفــت. البتــه نبایــد چنیــن تصــور کرد کــه وب۳ 
ــوان  ــه می ت ــان توســعه وب اســت، ن دیگــر پای
ــالب  ــاز راه انق ــازه آغ ــا ت ــت م ــکلی گف ــه ش ب
اینترنتــی قــرار داریــم و مســیر توســعه و تحول 

ــو اســت.  ــه جل ــاز و رو ب ــان ب وب همچن

منابع برای مطالعه بیشتر

محمــدی،  عبداله؛حاجــی  بیچرانلــو، 
و  نویــن  رســانه های   .)۱۳9۷( علــی 
تحــوالت بین المللــی. تهــران: مرکــز 
پژوهش هــای اســالمی صــدا و ســیما.

ســعیدنیا،  محمــد؛  حســن زاده، 
ــین. )۱۳9۷(.  ــی، افش ــا؛ باباجان حمیدرض
شــرکت  تهــران:  وب.  فّناوری هــای 

آتــا. آینده آمــوزان 

عملكرد وب 1عملكرد وب 2عملكرد وب 3

انتشارمشارکتهوشمندسازي و معنابخشي

نمونه برجسته: دایرة المعارف 
آنالین بریتانیکا

نمونه برجسته: ویکي پدیا نمونه برجسته: شبکه هاي اجتماعي

نمونه فراگیر: وب سایت هاي شخصينمونه فراگیر: وبالگ هارسانه سه بعدی و زندگی دوم

مدیریت محتوا ویکي ها ساختاردهي و معناسازي

برآوردن رضایت کاربر از طریق 
هوش مصنوعي

برچسب زني 
سیستم هاي رده بندي)فردمحوري جمعي( 

اتصال و پیوند مطالب دریافت مطالب بدون نیاز به 
بازدید وب سایت )آراس اس(

الگوریتم معنایي
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تکـامـلDLT در آینـده 
بالکچین ها، دفاتر کل توزیع شده و آینده پرداخت 

ــد.  ــر کرده ان ــف تغیی ــای مختل ــه گونه ه ــال 2008 ب ــود در س ــه کار خ ــاز ب ــان آغ ــا از زم DLTه
اوج گیــری بیت کویــن از آن زمــان تاکنــون به ســختی قابل پیش بینــی بــود. بــه دنبــال تحــوالت 
ــن  ــم از ای ــری می توانی ــوردا چــه انتظــارات دیگ ــوم، هایپرلجــر و ک ــب اتری ــاوری در قال ــن فّن ای
ــام داد؟ ــوان انج ــی می ت ــه پیش بینی های ــیم؟ و چ ــته باش ــده داش ــال های آین ــاوری در س فّن

 تئودوسیس موروزیس
 نیکوالس مارکو

 نیکوال دیمیتری 

مترجم: مصطفی حقی
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 فاقد هزینه آشکار شده
)آشکار سازی محدود هزینه( ریسک تسویه حساب آشکاری محدود وضعیت محدودیت در جزئیات پرداخت

DLT و تحول در  پرداخت

ــر  ــن ب ــون بالکچی ــات پیرام ــتر تبلیغ بیش
ــت  ــر اساســی صنع ــرای تغیی پتانســیل آن ب
خدمــات مالــی متمرکــز شــده اســت. 
ــه و  ــه هزین ــت ک ــده داده اس ــن وع بالکچی
ــش  ــی را کاه ــای مال ــی تراکنش ه پیچیدگ
ــه  ــان را ب ــی جه ــای غیربانک ــد، بازاره ده
یــک بــازار جدیــد تبدیــل کنــد و شــفافیت و 

ــد. ــود بخش ــررات را بهب مق
ــن ویژگی هــای خاصــی را  ــاوری بالکچی فّن

همــراه خــود دارد:
•  پیــام دوطرفــه بــا دســتورالعمل های 
تسویه حســاب در شــبکه های پرداخــت

پرداخت هــا،  در  ســرعت  بهبــود   •

تسویه حســاب تقریبــاً در لحظــه و %۱۰۰ 
ل یجیتــا د

در  سربه ســر  رهگیــری  شــفافیت،   •

خت هــا ا د پر
ــل از  ــام قب ــات پی ــه کل و جزئی ــد هزین • تأیی

ــروع ش
• هزینه کمتر برای معامالت برون مرزی

ــق و کاهــش  • کاهــش پرداخت هــای ناموف
مداخــالت پرهزینــه بــرای رفــع خطــا

ــا و  ــل تاریخچــه تراکنش ه ــری کام • رهگی
احتمــال کمتــر خطــا

شــکل ۱ نشــان می دهــد کــه پرداخت هــای 
ــد.  ــه عمــل می کنن فرامــرزی امــروزه چگون
ــی را مشــاهده  ــات مختلف ــوان موضوع می ت
کرد کــه بــر اســاس اســتفاده از تعــداد زیادی 

ــوند. ــکار می ش ــزا آش ــطه های مج واس
فّنــاوری دفتــر کل توزیع شــده منطــق 

اعتبارســنجی،  بــرای  را  متفاوتــی 
تسویه حســاب و نگهــداری رکوردهــا معرفی 
ــده ای  ــم انداز امیدوارکنن ــد. DLT چش می کن
ــه  ــت ارائ ــات پرداخ ــردن خدم ــدرن ک از م
تکنولوژیکــی  تحــول  ایــن  می دهــد. 
ــازار  ــای ب ــی در تقاض ــاد تغییرات ــث ایج باع
ــی  ــات مال ــان خدم ــت و از متصدی ــده اس ش
ــی را  ــوآوری، کارای ــا ن ــا ب ــد ت ــوت می کن دع
افزایــش دهنــد و زمــان و هزینــه را کاهــش 
دهنــد. بســیاری از غول هــای خدمــات 
ــتفاده  ــر اس ــال حاض ــاوری در ح ــی و فّن مال
از بالکچیــن را بــرای بهبــود پرداخت هــا 
و بخــش بانکــی همــکاری خــود، آغــاز 
پــروژه  چندیــن   ۱ جــدول  کرده انــد. 
بالکچیــن را از چندیــن نهــاد خدمــات مالــی 

مختلــف نشــان می دهــد.
ــع  ــرای رف ــن ب ــاوری بالکچی ــتفاده از فّن اس
ــویه  ــت و تس ــای پرداخ ــدی روش ه ناکارآم
)Karaindrou, 2017( ، شــبکه پرداختــی 
متناســب بــا عصــر مــدرن را ارائــه می کنــد. 
مزایــای بالقــوه اســتفاده از DLT عبارت اند از:

کاهش هزینه های تراکنش: 

در حــال حاضــر، حداقــل کارمــزد 
ــن  ــش بیت کوی ــرای تراکن ــردازش ب پ
)دیگــر  اســت  ۰,۰۰۰۵بیت کویــن 
ــزد  ــی کارم ــن حت ــبکه های بالکچی ش
ــه  ــد(، درحالی ک ــن دارن ــری از ای کمت
ــا کارت  ــا ب ــه در تراکنش ه ــن هزین ای
بیشــتر  بســیار  معمولــی  اعتبــاری 

ــت. اس

شکل1: نمونه پرداخت برون مرزی »امروزه«
دید محدود و عدم اطمینان منجر به تجربه ضعیف مشتری می شود

شخص مبدا بانک مبدا بانک واسطه بانک ذی نفع ذی نفع

زمان بندی غیرقطعی
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جایگزینی رویه های 
 :DLT دست وپاگیر ستادی  با

در شــبکه های پرداخــت موجــود و زیرســاخت 
ــا غیرمتمرکــز  آنهــا )صرف نظــر از متمرکــز ی
بــودن شــبکه( نگهــداری رکوردهــا، بخشــی 
از روابــط بانــک و مشــتری اســت. ایــن 
رکوردهــا ممکــن اســت توســط چند واســطه 
ــن  ــود. ای ــداری ش ــراری نگه و به صــورت تک
رکوردهــا از طریــق رویه هــای ســتادی تطبیق 
ــا  ــرت ی ــوند، در نتیجــه خطــر مغای داده می ش
وقفــه زمانــی را ایجــاد کــرده و منجــر بــه دابل 

ــوند.  ــی می ش ــک دارای ــپند ی اس

سرعت در زنجیره ارزش: 

کاهــش رویه هــای تطبیــق و افزایــش 
قابلیــت در پــردازش داده هــا منجر بــه انجام 
ــی تراکنش هــای بیشــتری شــده اســت. آن

قابلیت های تشخیص تقلب:

 فریــب پرداخت هــا یــا دســت کاری در 
قراردادهــا بســیار بعیــد اســت و بــرای کســب 
ــک  ــود ی ــت. وج ــه اس ــیار پرهزین ــود بس س
ــه  ــی در لحظ ــر، ردیاب ــر کل غیرقابل تغیی دفت

تراکنش هــا را بســیار کارآمــد می کنــد.

ابزارهای قرارداد خودکار: 

ــه  ــال ب ــری  و اتص ــت برنامه پذی  DLT قابلی

ــه  ــونده  را دارد ک ــرا ش ــود اج ــای خ برنامه ه
از طریــق برنامه هــای قــرارداد هوشــمند 
صــورت می پذیــرد. تراکنش هــای خــود 
ــی  ــل، کارای ــه را حداق ــونده هزین ــرا ش اج
زمــان را حداکثــر و خطــای انســانی را مرتفع 
ــای  ــن، تراکنش ه ــر ای ــالوه ب ــازد. ع می س
ــودن  ــی ب ــت اجرای خــود اجــرا شــونده قابلی
توافقــات مالــی ذخیــره شــده در دفتــر کل را 

تضمیــن می کننــد.

KYC   و مدیریت هویت بهتر: 

ــال فرامرزی مشــتریان  ــل انتق داده های قاب
و اشــتراک گذاری لحظــه ای اطالعــات، 
ــرد. ــن می ب ــرداری را از بی ــال کالهب احتم

 مدیریت هویت بهتر:

 سیســتم های مدیریــت هویــت از قبــل 
ــی،  ــی و امنیت ــم خصوص ــکالت حری مش
ــتند.  ــی داش ــران نهای ــرای کارب ــژه ب به وی
ــل  ــت راه ح ــن اس ــن و DLT ممک بالکچی
ایــن مشــکالت باشــند. رمزنــگاری و 
دیگــر اصــول اولیــه رمزنــگاری کــه حریــم 
خصوصــی را حفــظ می کننــد، ماننــد 
ــت  ــر ، مفهــوم هوی ــش صف اثبات هــای دان
ــد.  ــان می آورن ــه ارمغ ــار  )SSI( را ب خودمخت
ــات  ــد اطالع ــه تأیی ــاز ب ــه نی ــی ک نهادهای
ــن کار  ــد ای ــد می توانن ــران دارن ــایر کارب س
را بــدون پیگیــری و ذخیــره داده هــای آنهــا 

ــد. ــام دهن انج

نهاد

امکان ارسال پول از طریق بالکچین و منشأ کاالهای لوکسAPI مبتنی بر بالکچینمسترکارت

پرداخت برای نقل و انتقاالت فوری

شبکه مبادله

تطبیق حساب های بین المللی به صورت بالدرنگ و با 
بهینه سازی نقدینگی عمومی

شبکه پرداخت بالکچین برای پاسخگویی به انطباق و 
پاسخگویی به تأخیرهای پرداخت

ارز دیجیتالی شبیه بیت کوین که به روشی بسیار 
متمرکزتر عمل می کند

تسویه پرداخت های برون مرزی

پلتفرم ارز دیجیتال به عنوان یک بانک 

کوردا

بالکچین بومی

اثبات مفهوم  

شبکه اطالعات بین بانکی

آر. اس. کوین 

IBM Blockchain World Wire
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تنظیم گری  و انطباق خودکار: 

انطبــاق خــودکار در ســازمان هایی ماننــد 
ــی  ــن داده های ــه چنی ــا ک ــا و دولت ه بانک ه
اســت.  ســودمند  می کننــد  پــردازش  را 
قانون گــذاری می توانــد مزایــای زیــادی 
در پــی داشــته باشــد کــه شــامل زمــان و 
هزینــه کمتــر در مقایســه بــا کنترل هــای 
ــاق و اطالعــات  دســتی اســت. وضعیــت انطب
حسابرســی را می تــوان در یــک دفتــر کل و بــه 
طور آنــی مشــاهده و بررســی کــرد. تصمیمات 
مدیریــت ریســک را می تــوان بــر اســاس 
ــن  ــرد.  DLT همچنی ــی اتخــاذ ک داده هــای آن
ــات و  ــاق، تخلف ــای انطب ــد جریمه ه می توان
اشــتباهات گــزارش نادرســت را کاهــش دهد. 
در نهایــت، DLT  می توانــد منجــر بــه الزامــات 

ــود. ــداوم ش ــد م ــل تأیی ــاق قاب انطب
بازیگــران اصلــی در پرداخت هــا، خدمــات 
تسویه حســاب و بانک هــای مرکــزی در 
ــی  ــا پیش بین ــرمایه گذاری در DLT ب ــال س ح
ــاال،  ــوژی ب ــا تکنول ــت ب ــتم های پرداخ سیس
انعطاف پذیــر و بــا زمــان کارآمــد هســتند. 
فّنــاوری  ایــن  ازآنجایی کــه  بااین حــال، 
هنــوز در حــال بلــوغ اســت، چالش هــای 
ــن  ــی از بالکچی ــرای اســتفاده جهان مهمــی ب
ــا  ــن چالش ه ــود دارد. ای ــا وج ــط بانک ه توس

عبارت انــد از:

مقیاس پذیری: 

تراکنش های بالکچین جهانی است.

حریم خصوصی: 

در انتخــاب بیــن دفتــر کل عمومــی و 
اشــترکی، فّناوری هــای حفــظ حریــم 
 ZKPs ،  ZK-SNARKs, خصوصــی چــون
ــردن  ــی ک ــرای مخف ــد ب MixNets  می توانن

اطالعــات مربــوط بــه تراکنش هــا اســتفاده 
شــوند،  زیرا احتمــال پول شــویی وجــود دارد.

قابلیت همکاری: 

در بالکچیــن همــه الزامــاً از یــک دفتــر کل 
ــرح  ــچ ط ــوز هی ــد، و هن ــتفاده می کنن اس
ــرای دیگــر  ــکل اســتانداردی ب ــا پروت داده ی
بخش هــای بالکچیــن ماننــد اجمــاع و 

ــدارد. ــود ن ــنجی وج اعتبارس

تنظیم گری : 

ــدف  ــال باه ــای دیجیت ــتفاده از دارایی ه اس
تراکنــش در قالــب یــک چارچوب مناســب.

به سمت تراکنش های کارآمد 
M2M و خودکار

ــاد  ــی اعتم ــرای تمرکززدای ــن ب » بالکچی
واســطه  بــدون  دارایی هــا  مبادلــه  و 
ــا  ــت. ب ــده اس ــازی ش ــزی سفارشی س مرک
تمرکززدایــی اعتمــاد، مــا قــادر خواهیــم بود 
هــر چیــزی را کــه مالــک آن هســتیم مبادله 
ــاد  ــورد اعتم ــات م ــان و مقام ــم و متولی کنی
ــی  ــد دسترس ــواًل کلی ــه معم ــود را ک موج
بــه دارایی هــای مــا را در دســت دارنــد و 
ــه  ــد، ب ــی می کنن ــا را بررس ــت آنه ــا صح ی

.)2015 ,Mougayar( ».چالــش بکشــیم
پیش بینــی می شــود کــه بــازار اتصــال 
ماشــین بــه ماشــین )M2M( تــا ســال 
۲۰۲۳ بــه ۲۷ میلیــارد دالر برســد ، )گــزارش 
تحقیقــات بــازار و بــازار ، ۲۰۱۷(. تعــداد 
اتصال هــای M2M در ســال برابــر بــا 
ــود  ــن زده می ش ــود و تخمی ــارد ب ۱,4۷ میلی
ــد.  ــارد برس ــه ۳ میلی ــال ۲۰۲۳ ب ــا س ــه ت ک
محرک هــای اصلــی رشــد، پذیــرش 
گســترده اینترنــت در اقتصادهــای نوظهــور 
پیشــرفت های ســریع در  و همچنیــن 

ــت. ــیا اس ــت اش ــاخت اینترن زیرس
کل ایــده اینترنــت اشــیا مجموعــه ای از 
دســتگاه های متصــل اســت که در مقیاســی 
جهانــی بــا یکدیگــر ارتبــاط داشــته و به طور 
مســتقل با روشــی خــودکار عمــل می کنند. 
اینترنت اشــیا در مســیر تغییــر شــیوه زندگی 
مــا قــرار دارد و تأثیــر قابل توجهــی بــر 
ــت.  ــد داش ــا خواه ــه م ــای روزان فعالیت ه
ــا  ــا،  دم ــرای آســایش م ــی کــه ب از خانه های
ــا شــهرهایی  ــد ت را خــودکار تنظیــم می کنن
ــمند  ــای هوش ــتفاده از فّناوری ه ــا اس ــه ب ک
ماننــد چراغ هــای راهنمایــی هوشــمند، 
الگوریتم هــای مســیریابی هوشــمند و غیره 
ــرای کارایــی و ایمنــی کار  به طور مســتقل ب
ــان  ــیا بی پای ــت اش ــد، ارزش اینترن می کنن
ــر  ــال حاض ــده در ح ــد. آین ــر می رس ــه نظ ب
فرا رســیده اســت: بســیاری از دســتگاه های 
ــه اینترنــت متصل هســتند  خانگــی از قبل ب
ــره کمک  ــه خودکارســازی کارهای روزم و ب

می کننــد.
بااین حــال، هنــوز چالش هــای زیــادی 
وجــود دارد کــه بایــد قبــل از پذیــرش 
گســترده تر، ماننــد قابلیــت همــکاری، 
غیرقابل اعتمــاد،  ارتباطــی  مســیرهای 
نگرانی هــای مربــوط بــه حفاظــت از داده هــا 
ــه  ــورد توج ــایبری، م ــت س ــائل امنی و مس
ــه در  ــل توج ــک مشــکل قاب ــرد. ی ــرار گی ق
ــت،  ــت اس ــبکه های پرداخ ــه  ش ــن زمین ای
زیــرا مــا می خواهیــم بــه اتوماســیون کامــل 
و خــود اجــرا برســیم. این بــدان معنی اســت 

بــرای تمرکززدایــی  بالکچیــن 
اعتمــاد و مبادلــه دارایی هــا بدون 
ــازی  ــزی سفارشی س ــطه مرک واس
شــده اســت. بــا تمرکززدایــی 
ــود  ــم ب ــادر خواهی ــا ق ــاد، م اعتم
ــزی را که مالک آن هســتیم  هر چی
مبادله کنیــم و متولیــان و مقامات 
ــه معموالً  ــاد موجود را ک مورد اعتم
ــه دارایی هــای  ــد دسترســی ب کلی
مــا را در دســت دارنــد و یــا صحت 
آنهــا را بررســی می کننــد، بــه 

ــیم ــش بکش چال
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که هــر گونه پــاداش یــا پرداخــت پولــی باید 
به صــورت آنــی باشــد و نــه هماننــد اکنــون 
کــه بیــش از دو تــا ســه روز طــول می کشــد. 
ــی  ــه کم ــد هزین ــی بای ــن پرداخت های چنی
داشــته باشــند، زیــرا در اکثــر مــوارد، 

تراکنش هــای خــرد هســتند.
ــال  ــر، در س ــران گارتن ــه تحلیلگ ــه گفت ب
۲۰۱۷، حــدود 8,4 میلیــارد دســتگاه اینترنت 
ــن  ــای ای ــوده و پیش بینی ه ــود ب ــیا موج اش
موسســه، ایــن تعــداد را تــا ســال ۲۰۲۰ تا ۲۰ 
ــش از ۵۰۰    ــا بی ــال ۲۰۳۰ ت ــا س ــارد و ت میلی
میلیــارد تخمیــن زده اســت. پیامدهــای این 
ــر از تلفن های  انقالب در اتصــال بســیار فرات
هوشــمند و خانه هــای شــخصی اســت. 
اینترنت اشــیا قرار اســت در مقیــاس صنعتی 
ــال  ــز از یخچ ــه چی ــر در هم ــیار بزرگ ت بس
گرفتــه تــا کشــاورزی و مراقبت هــای 
ــه نحوی که  بهداشــتی به کار گرفته شــود، ب
ــد. ــور کنن ــد تص ــختی می توانن ــردم به س م
انتظــار مــی رود اینترنــت اشــیا، در ارتبــاط بــا 
فّنــاوری بالکچیــن، بــه دلیــل قابلیت هــای 
انجــام تراکنش هــای خــودکار و خــود اجــرا، 
ــای  ــد. قرارداده ــش یاب ــش افزای بیش ازپی
ــات و  ــرایط، توافق ــد ش ــمند می توانن هوش
محدودیت هــا را رمزگــذاری کننــد و زمانــی 
کــه مفروضــات خاصــی معتبــر شــدند، آنها 

را بــه طــور خــودکار اجــرا کننــد.
بــا ادغــام اینترنــت اشــیا و بالکچیــن 
ــن و  ــد، ایم ــل تأیی ــی قاب ــم روش می توانی
دائمــی بــرای ثبــت داده هــا ایجــاد کنیــم که 
ــمند  ــین های هوش ــط ماش ــد توس می توان
ــرا  ــود اج ــفاف و خ ــودکار، ش ــی خ ــه روش ب
پــردازش شــود. ایــن شــبکه از دســتگاه های 
ــای  ــتقرار قرارداده ــا اس ــته ب ــم پیوس ــه ه ب
هوشــمند قــادر بــه تعامــل بــا محیــط خــود 
و تصمیم گیــری بــدون دخالــت انســان 

ــود. ــد ب خواه
ماننــد  داده  بــر  مبتنــی  فّناوری هــای 
ــی را  ــوش مصنوع ــینی و ه ــری ماش یادگی
ــاد  ــرای ایج ــوازی ب ــور م ــه ط ــوان ب می ت
ــورد  ــاال،  در م ــت ب ــا دق ــای ب پیش بینی ه
شــرایط و محدودیت هــای کدگــذاری شــده 
ــرد. ایــن  ــه کار ب در قراردادهــای هوشــمند ب
فّناوری هــا همچنیــن می تواننــد "وضعیــت" 
شــبکه و فعالیت هــا را بــا دقــت بســیار 
ــای  ــد. قابلیت ه ــی کنن ــش بین ــی پی باالی
ــت  ــا و فعالی ــیون رویه ه ــی، اتوماس پیش بین

پیشــگیرانه را ممکــن می ســازد.
در نتیجــه افزایــش تصاعــدی دســتگاه های 
ــای  ــیا، راه حــل ه ــت اش ــه اینترن متصــل ب
ــدی  ــه بع ــاً در مرحل ــت M2M منطق پرداخ
 Markets and Markets( قــرا خواهــد داشــت
Research Report, 2017(. هنگامــی کــه 

یادگیــری ماشــینی و هــوش مصنوعــی 
در M2M بــکار گرفتــه شــود سیســتم ها 
ــرایط  ــاس ش ــر اس ــا )ب ــازد ت ــادر می س را ق
کدگــذاری  و یــا شــرایط پیــش بینــی 
هــوش  الگوریتم هــای  توســط  شــده 
مصنوعــی( بــا یکدیگــر ارتبــاط برقــرار کنند 
و انتخاب هــای مســتقل خــود را انجــام 
ــای  ــمند هزینه ه ــای هوش ــد. قرارداده دهن
ــا  ــرای قرارداده ــق و اج ــازی، تواف رسمی س
ــی  ــل توجه ــزان قاب ــه می ــا را ب و پرداخت ه
کاهــش می دهــد. عامل هــای  مســتقل 
در بالکچیــن )بســته ای از قراردادهــای 
هوشــمند( وعــده حــذف عامــل و هماهنگی 
هزینه هــا را داده و حتــی می تواننــد بــه 
ــت  ــاال و مدیری ــع ب ــا توزی ــرکت هایی ب ش

ــوند. ــر ش ــت منج ــدون مدیری ــا ب ــم ی ک
میلیاردها دســتگاه اینترنت اشــیا در سرتاســر 
ــری  ــتند و دی ــل هس ــم متص ــه ه ــان ب جه
ــتگاه ها و  ــه دس ــاً هم ــه تقریب ــذرد ک نمی گ
ــای  ــق پروتکل ه ــا از طری ــای م فّناوری ه
ــه هــم متصــل می شــوند.  ــت اشــیا ب اینترن
پرداخت هــای M2M می توانــد شــامل 
ماننــد  باشــد،  زیــادی  ســناریوهای 
ــتری  ــار مش ــر رفت ــی ب ــای مبتن تراکنش ه
ــخیصی  ــای تش ــا، ابزاره ــش م ــدون دان ب
ــر. ــوارد دیگ ــیاری م ــی و بس ــالمت، مال س
 بالکچیــن بســیار بیشــتر از یــک دفتــر 
کل غیرمتمرکــز اســت و می توانــد بــه 
عنــوان یــک گــذرگاه  داده بســیار امــن 
و قابــل اعتمــاد در نظــر گرفتــه شــود. 
ــک شــبکه بالکچین  شــرکت کنندگان در ی
ــده از  ــل ش ــای منتق ــه داده ه ــد ب می توانن
طریــق بالکچیــن اعتمــاد کننــد و امضــای 
تراکنــش امــکان تأییــد منبــع و یکپارچگــی 
داده هــا را فراهــم می ســازد. ایــن بــدان 
ــن  ــم مطمئ ــا می توانی ــه م ــت ک ــی اس معن
ــد و در  ــا می آین ــا از کج ــه داده ه ــیم ک باش
حیــن انتقــال  اصــالح نشــده اند. بالکچیــن 
و DLTهــا چالش هــای مهمــی را در چرخــه 
حیــات علــوم داده حــل می کننــد کــه 

از: عبارت انــد 
• فقدان حاکمیت مناسب داده

ــای  ــف داده و پروتکل ه ــدان تعری • فق
ذخیره ســازی: داده هــا تعریــف ضعیفــی 
دارنــد کــه روش شناســی مناســب 
ــد؛  ــوش می کن ــت را مغش ــرای مدیری ب
ــای  ــت فرصت ه ــن اس ــن ممک بنابرای
زیــادی را از دســت بدهیــم؛ ماننــد 
منابــع  کــه  مــواردی  از  بســیاری 
داده هــای مختلــف را نمی تــوان در 
یــک پــروژه تجزیــه و تحلیــل داده 

ــرد. ــب ک ترکی
ــا  ــی داده ه ــای امنیت ــدان رویه ه • فق

فّناوری هــای مبتنــی بــر داده 
و  ماشــینی  یادگیــری  ماننــد 
هــوش مصنوعــی را می تــوان 
ــاد  ــرای ایج ــوازی ب ــور م ــه ط ب
پیش بینی هــای بــا دقــت بــاال در 
مــورد شــرایط و محدودیت هــای 
ــای  ــده در قرارداده ــذاری ش کدگ
هوشــمند بــه کار بــرد. ایــن 
ــد  ــن می توانن ــا همچنی فّناوری ه
ــا  ــبکه و فعالیت ه ــت" ش "وضعی
را بــا دقــت بســیار باالیــی پیــش 

ــد ــی کنن بین
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کــه منجــر بــه خــراب شــدن یــا تغییــر 
داده هــا می شــود.

• داده هــای بســیار زیــاد کــه مفیــد 
نیســتند، در چندیــن منبــع تحــت 
ذخیــره  مختلــف  طرح واره هــای 

. ند می شــو
•داده هــای ناســازگار ثبت شــده بــا 

اســتفاده از رویه هــا و پروتکل هــای 
مختلــف: ناســازگاری شــاخص مهمــی 
ــکل  ــد مش ــان می ده ــه نش ــت ک اس

کیفیــت داده وجــود دارد.
• داده هــای نادرســت ثبــت شــده بدون 

ــمی. ــای رس رویه ه
• قابلیت بازیابی ضعیف اطالعات.

ــتدالل  ــچ اس ــم، هی ــه می دانی ــور ک همانط
ــت  ــا کیفی ــای ب ــد داده ه ــاری نمی توان آم
بــد را ذخیــره کنــد و بالکچیــن یــک مرحله 
میانی اســت کــه صحــت داده هــا را تضمین 
می کنــد. ایــن در زبــان علــوم کامپیوتــر بــه 
ــه«   ــی زبال ــه، خروج ــوان »ورودی زبال عن
ــادر  ــا را ق ــن م ــود. بالکچی ــناخته می ش ش
می ســازد تــا تمامــی مســائل فــوق را 
ــم  ــا حــل کنی ــذاری داده ه به صــورت رمزگ
و پروتکل هــای انتقــال داده در شــبکه 
عمومــی جهانــی هاردکــد  می شــوند. 
ــق  ــد کل شــبکه از طری داده هــا پــس از تایی
الگوریتم هــای اجمــاع کدگــذاری شــده 
و شــفاف، در پایــگاه داده غیرمتمرکــز 
ــت داده  ــن، کیفی ــوند؛ بنابرای ــته می ش نوش
ــن رو پتانســیل  ــن شــده اســت و از ای تضمی
الگوریتم هــای هــوش مصنوعــی و یادگیری 
ماشــین بســیار بامعناتــر اســت زیــرا داده هــا 

ــتند. ــاد هس ــل اعتم ــح و قاب صحی
فّناوری هــای بالکچیــن، ماننــد قراردادهای 
هوشــمند، یــک رابــط منحصربه فــرد 
ــد و  ــه می کنن ــات M2M ارائ ــرای ارتباط ب
ــه  ــه ارائ ــط ضمیم ــورد ایمــن و فق ــک رک ی
ــاد و  ــدون اعتم ــد ب ــه می توان ــد ک می کنن
ــتراک  ــه اش ــزی ب ــر مرک ــک مدی ــدون ی ب
 .)2019 ,.Hanada et al(گذاشــته شــود
ــت  ــت و فعالی قراردادهــای هوشــمند موقعی
ــکل  ــه ش ــیا را ب ــت اش ــای اینترن برنامه ه

ــد. ــر می ده ــی تغیی ــل توجه قاب
از طریــق منطــق رمزگــذاری شــده، 
می تــوان توافقاتــی ایجــاد کــرد کــه 
در صــورت بــرآورده شــدن شــرایط و 
ــوند.  ــرا می ش ــاص، اج ــای خ محدودیت ه
ــیار  ــناریوها بس ــواع س ــه ان ــرای هم ــن ب ای
ــن اســت  ــه ای ــال پای ــد اســت. یــک مث مفی
کــه وقتــی شــرایط نشــان می دهــد 
ــت،  ــده اس ــه ش ــرویس ارائ ــک س ــه ی ک
می توانیــد پرداخــت را مجــاز کنیــد. در 
ــک  ــن ی ــاالت بی ــل و انفع ــام فع ــا تم اینج

مصرف کننــده و دســتگاه های متصــل او 
)در واقــع دســتگاه های متصــل بــه هــم( بــه 
ــدون امــکان دســتکاری،  روشــی شــفاف، ب
تغییرناپذیــر و بــدون اصطــکاک انجــام 

. ند می شــو
ــن، بالکچیــن ممکــن اســت  ــر ای عــالوه ب
بــا یــک ارز دیجیتــال داخلــی همــراه 
ــذب  ــرای ج ــی ب ــد راه ــه می توان ــد ک باش
تراکنش هــای  در  مشــارکت کنندگان 
اقتصــادی بــه روش تشــویقی فراهــم 
کنــد؛ بنابرایــن، بالکچیــن بایــد پشــتیبانی 
ــیا را  ــت اش ــتگاه های اینترن ــرای دس الزم ب
ــن  ــادل ام ــه تب ــه طــوری ک ــد ب فراهــم کن
 M2M داده هــا و تعامــل مســتقل در اقتصــاد

ــود. ــن ش ممک
ــرارداد هوشــمند  ــک ق ــال، ی ــوان مث ــه عن ب
می توانــد تخفیــف در قبــوض بــرق یــا 
پــاداش را از طریــق توکن هــای داخلــی 
برای یــک سیســتم لــوازم خانگی هوشــمند 
ــری در  ــرد بهت ــه عملک ــد ک ــن کن تضمی
ــم پیوســته  ــه ه ــین های ب ــرف ماش مص
ــا افزایــش اســتفاده از انرژی هــای  زیریــن ی
تجدیدپذیــر نشــان می دهنــد. در زیــر چنــد 
 M2M نمونــه از کاربردهــای اتصال هــای
ــی آورده شــده اســت  ــران نهای توســط کارب
 ,Markets and Markets Research Report(

:)2017

•مراقبتهایبهداشتی:
ــای  ــیاری از برنامه ه ــی رود بس ــار م انتظ
ظاهــر  بخــش  ایــن  در  کاربــردی 
نظــارت  سیســتم های  ماننــد  شــوند 
بــر بیمــار، آشکارســازهای ســقوط ، 
توزیع کننده هــای هوشــمند قــرص  ، 
پزشــکی از راه دور و بســیاری دیگــر. همــه 
ایــن دســتگاه ها بــه هــم متصــل خواهنــد 
ــش  ــکان پخ ــرای پزش ــا ب ــد و داده ه ش
می شــوند )و درنتیجــه اقدامات پیشــگیرانه 
نیــز ممکــن می شــود(. از بالکچیــن 
می تــوان بــرای اطمینــان از انتشــار 
ــتفاده  ــب داده اس ــازه صاح ــا اج ــا ب داده ه
ــه در  ــا ک ــت داده ه ــن کیفی ــرد و همچنی ک
ــوردار  ــی برخ ــت باالی ــورد از اهمی ــن م ای
اســت تضمیــن می شــود. اتصال هــای 
M2M بــه طــور بالقــوه می توانــد در 

بیمارســتان ها بــرای تجویــز داروهــا 
به صــورت داخــل وریــدی در بیمارانــی 
ــر از  ــه کمت ــا ب ــی آنه ــم حیات ــه عالئ ک
ــتفاده  ــورد اس ــد، م ــن می رس ــطح معی س

ــرد. ــرار گی ق

•خدمات:

ــد  ــددی مانن ــن متع ــای بالکچی برنامه ه

از طریــق منطــق رمزگذاری شــده، 
ــرد  ــاد ک ــی ایج ــوان توافقات می ت
ــدن  ــرآورده ش ــورت ب ــه در ص ک
محدودیت هــای  و  شــرایط 
ــن  ــوند. ای ــرا می ش ــاص، اج خ
بــرای همــه انــواع ســناریوها 
بســیار مفیــد اســت. یــک مثــال 
پایــه ایــن اســت کــه وقتــی 
شــرایط نشــان می دهــد کــه 
شــده  ارائــه  ســرویس  یــک 
اســت، می توانیــد پرداخــت را 
مجــاز کنیــد. در اینجــا تمــام فعل 
ــرف  ــک مص ــن ی ــاالت بی و انفع
ــل او  ــتگاه های متص ــده و دس کنن
ــل  ــتگاه های متص ــع دس )در واق
ــفاف،  ــی ش ــه روش ــم( ب ــه ه ب
دســتکاری،  امــکان  بــدون 
ــدون اصطــکاک  ــر و ب تغییرناپذی

می شــوند انجــام 
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اســمارت گریــدز   و اســمارت ِمتِــرز  در ایــن 
ــه وجــود دارد. مشــوق هایی در شــبکه  زمین
بــرای ترویــج اســتفاده از ماشــین های 
ــرق و افزایش  ــر، کاهش مصــرف ب کارآمدت
اســتفاده از انرژی هــای تجدیدپذیــر ایجــاد 

می شــود.

•خودرووحملونقل: 
تلــه ماتیــک ، ردیابی/نظــارت نــاوگان، 
ــای  ــن، قابلیت ه ــره تامی ــای زنجی قابلیت ه

ــی. ــع یاب منب

•خردهفروشی:
ــروش هوشــمند، دســتگاه   ماشــین های ف
امضــای  تمــاس،  بــدون  پرداخــت  
خــودکار،  ســفارش دهی  و  دیجیتــال 
ــاداری بهتــری را می تواننــد  طرح هــای وف
ــن ایجــاد  ــاوری بالکچی ــتفاده از فّن ــا اس ب
ــل و  ــی کام ــن ردیاب ــا همچنی ــد. ام کنن
منبع یابــی چرخه هــای عمــر غــذا در 
ــی  ــود. یک ــد ب ــفاف خواه ــترس و ش دس
 M2M کاربردهــای  اساســی ترین  از 
ــروش  ــتگاه ف ــک دس ــه ی ــت ک ــن اس ای
ــر  ــه کمت ــش ب ــه منابع ــی ک ــودکار زمان خ
ــتقل  ــور مس ــه ط ــد ب ــاب برس ــد نص از ح
بــا شــرکت توزیــع تمــاس خواهــد گرفت.

•لوازمالکترونیکیمصرفی:
ــوازم خانگــی   تلویزیون هــای هوشــمند، ل
هوشــمند،  یخچال هــای  هوشــمند، 
هوشــمند،  لباسشــویی  ماشــین های 
اجاق هــای  و  هوشــمند  اجاق هــای 

هوشــمند آشــپزخانه.

•امنیتونظارت:
امنیــت تجــاری و مســکونی و نظــارت 
از راه دور بــا اشــتراک گذاری اطالعــات 

خــودکار.
 بالکچیــن می توانــد بــه طــور قابــل 
ــده  ــر ش ــای ذک ــام برنامه ه ــی تم توجه
در بــاال را بهبــود بخشــد زیــرا  ادغــام 
آن شــفافیت، خــود اجــرا شــوندگی و 
ــن  ــد. بالکچی ــن می کن ــرعت را تضمی س
ــرای  از طریــق توکنیزاســیون،  روشــی را ب
ــک  ــوب در ی ــای مطل ــویق فعالیت ه تش

اکوسیســتم ارائــه می دهــد.
اســتفاده گســترده از اینترنــت در دهــه 
ــرای همیشــه  ــا را ب ــاط م ۱99۰ روش ارتب
ــس از آن،  ــال پ ــتر از ۳۰ س ــر داد. بیش تغیی
ــاوری کــه در ابتــدا بســیار غریــب  ایــن فّن
ــی  ــی جدای ــه بخش ــید، ب ــر می رس ــه نظ ب
ناپذیــر از زندگــی روزمــره مــا تبدیل شــده 

ــت. اس
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از اینترنت اطالعات تا اینترنت ارزش

ــی  ــا اهداف ــدا ب ــری ابت ــبکه کامپیوت ــک ش ــوان ی ــه عن ــت ب  [اینترن
ــبکه های  ــه ای از ش ــبکه مجموع ــن ش ــت. ای ــکل گرف ــی ش نظام
کامپیوتــری اســت کــه از پروتــکل TCP/IP بــرای ارتباطــات بهــره 
می بــرد.] پروتــکل TCP/IP مجموعــه  چهــار الیــه مجــزا، مشــتمل 
ــد، الیــه شــبکه، الیــه انتقــال و الیــه برنامــه اســت.  ــر الیــه پیون ب
 HTTP  /HTTPs بخشــی از الیــه برنامــه  اســت کــه پایــه و اســاس 
شــبکه جهانــی وب )وب جهانــی( را فراهــم می کنــد. در طــول 
ــکل  ــک پروت ــه HTTP  /HTTPs  ی ــده اســت ک ــت ش ــال ها، ثاب س
اســتوار اســت کــه توانایــی مدیریــت درخواســت ها را دارد. امــا یکــی 

اینرتنت ارزش؛ 
 تعـــاریف،
 عنــاصـر و
آثــــــــار

تاکنــون بــرای اینترنــت ارزش تعریف هــای متفاوتــی 
ــا نگاهــی  ارائــه شــده اســت و هورســت تریبلمایــر ب
بــه ایــن تعاریــف و در نظــر گرفتــن ویژگی هــای ایــن 
ــرای درک  ــت. ب ــرده اس ــف ک ــوع آن را بازتعری موض
اهمیــت آن بایــد ابتــدا ایــن ســوال را مطــرح کــرد که 
ــم اســت؟ پاســخ را  ــت ارزش مه ــف اینترن چــرا تعری
شــاید بتــوان در نبــود انســجام ویژگی هــای بالکچین 
دانســت که بــا وجــود رســیدن بــه زبــان مشــترک در 
ــاع  ــع شــده، اجم ــرکل توزی ــای فّناوری هــای دفت دنی
بــر ســر آنهــا را ســخت می کنــد. بی شــک فهــم 
ــب درک  ــت آن موج ــدی ماهی ــه بن ــوع و طبق موض
بهتــر افــراد فعــال در ایــن حــوزه می شــود و درنهایت 
بــه پیشــرفت و توســعه ایــن موضــوع ســرعت 
ــعه و  ــه توس ــی ب ــا نگاه ــه ب ــد.این مقال می بخش
ــاز می شــود.  ــن آغ ــور بالکچی ــت و ظه ــل اینترن تکام
ســپس به بررســی تعاریــف مختلــف اینترنــت ارزش 
می پــردازد کــه وجــه اشــتراک همــه آنهــا بالکچیــن 
ــه  ــت ارزش اینگون ــاس، اینترن ــن اس ــر ای ــت. ب اس
تعریــف می شــود: انتقــال فــوری دارایی هــا بــر بســتر 
ــطه.  ــکلی بی واس ــی، در ش ــورت پول ــت به ص اینترن
ــه  ــه چ ــت ارزش و اینک ــای اینترن ــه ویژگی ه در ادام
ــح داده  ــر هســتند توضی ــی در توســعه آن موث عوامل
ــا نگاهــی ســطح  ــن بخــش ب ــت، ای شــده و در نهای
ــر اقتصــادی اینترنــت ارزش  ــی تأثی ــا پیش بین ــاال ب ب

ــد. ــان می رس ــه پای ب

مترجم:
 مصطفی حقی 

نویسندگان:
 هورست تریبلمایر

 پائولو تاسکا 
نیکیل وادگاما  
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می دهــد کــه نیــاز بــه نقــل و انتقــاالت پولــی در همــان ابتدا توســط 
ــه،  ــا آنک ــت. ب ــده اس ــخیص داده ش ــکل تش ــعه دهندگان پروت توس
ــن  ــرای چنی ــرای اج ــاوری ای ب ــچ فّن ــادی هی ــالیان متم ــرای س ب
کارکــردی  ایجــاد نشــد؛ امــا طولــی نکشــید کــه پتانســیل اینترنــت 

ــد.  ــکار ش ــارت آش ــام تج ــرای انج ب
بــا ظهــور تجــارت الکترونیــک، کاســتی های یــک پروتــکل 
ــات  ــکل از جلس ــن پروت ــد. در ای ــکارتر ش ــی زود آش ــه خیل بی حافظ
)کــه کوکی هــای ســمت ســرور هســتند( و کوکی هــا بــرای 
پیگیــری ارتباطــات جــاری و قبلــی اســتفاده می شــود. در جلســات، 
ــده و  ــره ش ــده ذخی ــذاری ش ــورت رمزگ ــه ص ــرور ب ــا در س داده ه
ــا در  ــد. کوکی ه ــم می کنن ــن را فراه ــاط ام ــراری ارتب ــکان برق ام

ــودن اســت. اصطــالح  ــل توجــه آن بی حافظــه  ب از کاســتی های قاب
 HTTP بی حافظــه« بــه ایــن واقعیــت اشــاره دارد کــه ســرورهای«
ــد و  ــه نمی دارن ــه  را نگ ــات جلس ــرض اطالع ــش ف ــور پی ــه ط ب
ــود. در  ــی درک می ش ــه تنهای ــود ب ــال می ش ــه ارس ــی ک ــر پیام ه
ــه  ــد را ب ــته داده واح ــک بس ــد ، ی ــکل حافظه من ــک پروت ــل، ی مقاب
ــاده،  ــان س ــه بی ــد. ب ــی می بین ــاط کل ــک ارتب ــی از ی ــوان بخش عن
چنیــن پروتکلــی می توانــد بــه ســواالتی ماننــد »چــه کســی مالــک 
ــد؟«  ــام ده ــه کاری را انج ــق دارد چ ــی ح ــه کس ــت؟« و »چ چیس

)2019,Voshmgir(.ــد ــخ ده پاس
در مشــخصات HTTP  یــک کــد وضعیــت »4۰۲: پرداخــت 
ــان  ــده و نش ــه ش ــر گرفت ــده در نظ ــتفاده در آین ــرای اس ــی« ب الزام
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ــرور  ــه س ــدد ب ــره و مج ــر وب ذخی ــط مرورگ ــر توس ــمت کارب س
ــه ها  ــد. جلس ــت می کنن ــی را ثب ــای قبل ــده و رویداده ــال ش ارس
ــد  ــم می کنن ــی فراه ــرای وب جهان ــکان را ب ــن ام ــا ای و کوکی ه
ــرای  ــدی را ب ــای جدی ــت فرصت ه ــن مزی ــد شــود. ای ــا حافظه من ت
ــال  ــن ح ــا در عی ــد؛ ام ــم می کن ــتریان فراه ــب وکارها و مش کس
ــات،  ــه ارتباط ــده ک ــدی ش ــطه های قدرتمن ــور واس ــه ظه ــر ب منج
تراکنش هــا و جمــع آوری مقادیــر زیــادی داده را نظــارت و هدایــت 
می کننــد. وب جهانــی همچنیــن بــه بســتری بــرای تبــادل 
اجتماعــی تبدیــل شــده اســت. برخــی پلتفرم هــای فراگیــر کــه بــه 
ــبکه را  ــک ش ــد، ارزش ی ــور یافته ان ــبکه ای ظه ــرات ش ــبب تأثی س

ــد. ــر می گیرن ــران آن در نظ ــداد کارب ــا تع ــب ب متناس
در نتیجــه، کاربــران اینترنــت از طریــق ارســال محتــوا بــه 
ــه  ــدگان ب ــردی از مصرف کنن ــا وب گ ــًا ب ــن و صرف ــورت آنالی ص
تولیدکننــدگان اطالعــات تبدیــل شــده اند، بــه طــوری کــه اثــرات 
رفتارشــان در فضــای مجــازی قابــل مشــاهده اســت. عــالوه 
بــر ایــن، جلســه ها و کوکی هــا انتقــال وجــه و پرداخت هــا را 
می کننــد.  امکان پذیــر  اختصاصــی  ســازمان های  طریــق  از 
ایــن ســازمان ها نــه تنهــا بــر تراکنش هــا نظــارت و کنتــرل 
ــت  ــود دریاف ــات خ ــرای خدم ــز ب ــی را نی ــه هزینه های ــد، بلک دارن
ــه ایجــاد چنــد واســطه قدرتمنــد  ــد. ایــن وضعیــت منجــر ب می کنن
ــده  ــر عه ــت را ب ــق اینترن ــال ارزش از طری ــه انتق ــه وظیف ــده ک ش
ــده کارت  ــه دهن ــرکت های ارائ ــامل ش ــازمان ها ش ــن س ــد. ای دارن
ــت  ــا موفقی ــه مدل هــای کســب وکار خــود را ب ــاری هســتند ک اعتب
ــن  ــا ای ــد. ب ــل کرده ا ن ــازی منتق ــای مج ــه فض ــی ب ــای واقع از دنی
حــال، پتانســیل کامــل اینترنــت در ایــن زمینــه بالفعل نشــده اســت. 
علیرغــم اینکــه شــبکه های مــدرن امــکان انتقــال فــوری داده هــا 
ــد. در ســال ۲۰۱۷ یــک  ــی هــم دارن ــا معایب ــد؛ ام را فراهــم می کنن
پرداخــت بین المللــی معمولــی در ایــاالت متحــده ۳ الــی ۵ روز 
طــول می کشــید، میــزان خطــا بیــش از ۵% بــود و هزینــه متوســطی 
ــای  ــی، پرداخت ه ــاس جهان ــت. در مقی ــا 4۲ دالر در برداش ــر ب براب
فرامــرزی بــا مبلغــی بالــغ بــر ۱8۰ تریلیــون دالر، ســاالنه هزینه ای 
 )2017,Polishchuk(.بیــش از ۱,۷ تریلیــون دالر را دربرداشــت

شــبکه بیت کویــن [و کویــن آن بــا نمــاد BTC] کــه در ســال 
۲۰۰8 معرفــی و در ســال ۲۰۰9 توســط نویســنده ای بــا نام مســتعار 
ــو« اجــرا شــد، به طــوری هوشــمندانه بســیاری  »ساتوشــی ناکاموت
از فّناوری هــای موجــود را ترکیــب کــرد و بــرای اولیــن بار، مشــکل 
ــک  ــن ی ــرد. بیت کوی ــل ک ــن را ح ــری«   آنالی ــه دو براب »هزین

ــی از پیــش  ــدون ســاختار حاکمیت ــه ب ــز اســت ک شــبکه غیرمتمرک
ــر،  ــارت دیگ ــه عب ــد. ب ــت می یاب ــاع دس ــه اجم ــده ب ــخص ش مش
یــک بیت کویــن خــاص )بخــش دلخواهــی از آن( می توانــد در 
ــاص  ــک آدرس خ ــار ی ــا در اختی ــاص تنه ــی خ ــع زمان ــر مقط ه
ــت  ــی نیس ــن معن ــه ای ــرم ب ــک پلتف ــودن ی ــز ب ــد. غیرمتمرک باش
کــه بیت کویــن فاقــد هــر نــوع حاکمیتــی اســت، بلکــه بــه 
ــب  ــک سلســله مرات ــات خاصــی در ی ــه مقام ــه ب ــن معناســت ک ای
ــد  ــی مانن ســفت و ســخت وابســته نیســت. در واقــع، بیــن ذی نفعان
ــای  ــگ( و گره ه ــتخرهای ماینین ــا )اس ــدگان، ماینره ــعه دهن توس
ــد  اعتبارســنجی، اجمــاع حاصــل می شــود کــه همــه آنهــا می توانن
ــا خــروج از سیســتم تصمیــم  ــه در مــورد ورود ی ــه صــورت جداگان ب

بگیرنــد.
شــبکه بیت کویــن در هســته خــود، امــکان انتقــال یــک ارز دیجیتــال 
ــای  ــه و تقاض ــاس عرض ــر اس ــن ب ــد. ارزش بیت کوی ــم می کن را فراه
ــتیبانی  ــری از آن پش ــی دیگ ــچ دارای ــود و هی ــن می ش ــران تعیی کارب
نمی کنــد. نگهــداری سیســتم توســط ماینرهایــی انجــام می شــود کــه 
ــه  ــد. ب ــرار می گیرن ــویق ق ــورد تش ــال م ــت آوردن ارز دیجیت ــا به دس ب
ــود  ــزی وج ــچ مرجــع مرک ــود، هی ــر از سیســتم های پرداخــت موج غی
ــر تراکنش هــا  ــدارد کــه تعییــن هزینه هــا را برعهــده داشــته باشــد، ب ن

ــد. ــا دسترســی را محــدود کن نظــارت کــرده ی
از زمــان پیدایــش بیت کویــن طولــی نکشــید تــا دیگــر مــوارد اســتفاده 
ــدا کــرد.  ــاوری محبوبیــت گســترده ای پی ــن فّن آن شناســایی شــد و ای
ــن  ــد بیت کوی ــه ســورس ک ــد ک ــد آمده ان ــددی پدی آلتکوین هــای  متع
ــر  ــد. ه ــه کرده ان ــه آن اضاف ــتری را ب ــای بیش ــر داده و قابلیت ه را تغیی
ــود،  ــر ش ــال تصوی ــی دیجیت ــک دارای ــد روی ی ــه می توان ــزی ک چی
می توانــد از طریــق یــک راه حــل مبتنــی بــر بالکچیــن منتقــل 
ــی روی  ــای واقع ــای دنی ــان دادن دارایی ه ــرای نش ــتر ب ــود. پیش ش
ــا  ــد، ام ــتفاده می ش ــی  اس ــکه های رنگ ــن از س ــن بیت کوی بالکچی
ــث  ــی زود باع ــن خیل ــی بیت کوی ــان برنامه نویس ــای زب محدودیت ه
ــرد. در  ــورت پذی ــی ص ــتوارتر اقدامات ــای اس ــرای راه حل ه ــا ب ــد ت ش
ــش  ــدف افزای ــا ه ــوم ب ــد اتری ــی مانن ــای بالکچین ــه، پلتفرم ه نتیج
انعطاف پذیــری از طریــق در دســترس بــودن یــک زبــان برنامه نویســی 
ــا مــرور زمــان قابلیت هــای توکن هــا توســعه  کامــل توســعه یافتنــد. ب
یافــت. توکن هــا نماینــده یــک دارایــی هســتند و می تواننــد بــه راحتــی 
ــارت اســت از  ــازی« عب ــوند. اصطــالح »توکن س ــل ش ــبکه منتق در ش
ــه  ــد ب ــه می توانن ــی ک ــه توکن هــای دیجیتال ــی ب ــوق دارای ــل حق تبدی
ــن  ــن، ای ــای آفالی ــوند. در دنی ــه ش ــه معامل ــای ثانوی ــی در بازاره راحت

شــبکه بیت کویــن در هســته خــود، امــکان انتقــال یــک ارز دیجیتــال را فراهــم می کنــد. ارزش بیت کویــن بــر اســاس 
عرضــه و تقاضــای کاربــران تعییــن می شــود و هیــچ دارایــی دیگــری از آن پشــتیبانی نمی کنــد. نگهــداری سیســتم 
توســط ماینرهایــی انجــام می شــود کــه بــا بــه دســت آوردن ارز دیجیتــال مــورد تشــویق قــرار می گیرنــد. بــه غیــر از 
سیســتم های پرداخــت موجــود، هیــچ مرجــع مرکــزی وجــود نــدارد کــه تعییــن هزینه هــا را برعهــده داشــته باشــد، 

بــر تراکنش هــا نظــارت کــرده یــا دسترســی را محــدود کنــد
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ــوط می شــود  ــادار مرب ــت شــده اوراق به ــی تثبی ــه مال ــه روی ــوم ب مفه
ــا دارایی هــای  ــراردادی ی ــف بدهــی ق ــواع مختل ــه موجــب آن ان کــه ب
غیــر نقدشــونده، ماننــد وام هــای رهنــی یــا وام خــودرو، تعریــف شــده و 

ــود. ــه می ش ــث فروخت ــخص ثال ــرمایه گذاران ش ــه س ب

اینترنت ارزش چیست؟

ــده  ــه نش ــت ارزش« ارائ ــنی از »اینترن ــف روش ــچ تعری ــون هی تاکن
اســت. اینترنــت ارزش در اصــل بــه ایــن معنــی اســت کــه اینترنــت 
ــات  ــال اطالع ــرای انتق ــا ب ــه ای از پروتکل ه ــوان مجموع ــه عن - ب
ــف -  ــانه های فیزیکــی مختل ــر روی رس ــت ب ــت و بای ــه شــکل بی ب
ــد  ــرای انتقــال دارایی هایــی اســتفاده شــود کــه می توانن ــد ب می توان

بــه صــورت پولــی بیــان  شــوند.
در زمینــه بالکچیــن، اصطــالح »اینترنــت ارزش« توســط ریپــل  - 
کــه یــک شــرکت فّنــاوری بــرای توســعه یــک سیســتم توزیع شــده 
ــر،  ــد. در زی ــج ش ــت - رای ــه اس ــه ارز و حوال ــویه، مبادل ــرای تس ب
تعاریــف »اینترنــت ارزش« کــه در گزارش هــای شــرکت ها و 
مقــاالت دانشــگاهی آمــده، فهرســت شــده اســت. ویژگــی اصلــی و 
مشــترک در همــة تعاریــف، قابلیــت بالکچیــن بــرای تســهیل تبادل 

ــت. ــران اس ــن کارب ــی بی ــای دیجیتال دارایی ه

[اینترنــت ارزش] نوعــی پروتــکل قابــل اعتمــاد اســت و بــه عنــوان 
ــای  ــه تراکنش ه ــرای هم ــفاف ب ــودکار و ش ــمی خ ــند رس ــک س ی

ــود . ــی می ش ــده در وب تلق ــام ش انج
 )2016, PwC(  

ــد پرداخــت ارز خارجــی  ــش ارزش مانن ــک تراکن ــت ارزش، ی ــا اینترن ب
ــه  ــکان مبادل ــت ارزش ام ــرد […]. اینترن ــام پذی ــوراً انج ــد ف می توان
دارایی ها شــامل ســهام، آرا، امتیــاز پــرواز مکــرر، اوراق بهــادار، مالکیت 

ــازد. ــره را ممکــن می س ــی و غی ــافات علم ــیقی، اکتش ــوی، موس معن
)2017,Polishchuk(  

اینترنــت ارزش بــه فضــای آنالینــی اطــالق می شــود کــه در آن افراد 
ــاز  ــد و در آن نی ــال دهن ــن یکدیگــر انتق ــد ارزش را ســریعًا بی می توانن
ــث حــذف شــده اســت. ــه واســطه و تمــام هزینه هــای شــخص ثال ب
)2018,Finance Monthly(   

ــه  ــت ک ــد اس ــل جدی ــت نس ــی از اینترن ــت ارزش] پلتفرم [اینترن

ــن  ــتقیم و ایم ــه مس ــا را و مبادل ــواع دارایی ه ــدن ان ــی ش دیجیتال
ــه  ــا را ب ــازد و آن ه ــن می س ــن ممک ــک بالکچی ــه کم ــا را ب آنه

صــورت ارزش دیجیتالــی نمایــش می دهــد. 
 )2018 ,.Truong et al(

ــاد  ــه ایج ــادر ب ــن ق ــه بالکچی ــت ک ــن اس ــه ای ــل توج ــه قاب نکت
دوقلوهــای دیجیتالــی اســت. دوقلــوی دیجیتــال نمــادی دیجیتــال 
از اشــیا در دنیــای فیزیکــی اســت؛ اشــیای مشــهود ماننــد انســان ها 
و اشــیای نامشــهود ماننــد فرآیندهــا یــا سیســتم ها. ایــن دوقلوهــای 
دیجیتــال را می تــوان بــه صــورت پولــی بیــان کــرد، بــه طــوری کــه 

ــود. ــا اختصــاص داده ش ــه آنه ارزش خاصــی ب
ــا کمــک  ــی را ب ــن نمادهــای دیجیتال ــال ای ــن انتق ــاوری بالکچی فّن
ــت  ــک جف ــد ی ــا تولی ــد. ب ــهیل می کن ــارن تس ــگاری نامتق رمزن
ــت،  ــی اس ــری خصوص ــی و دیگ ــا عموم ــی از آنه ــه یک ــد ک کلی
کاربــران می تواننــد گواهی هایــی بــرای اثبــات مالکیــت یــک 
ــن  ــد ای ــی می توانن ــه راحت ــا ب ــد. آنه ــاد کنن ــال ایج ــی دیجیت دارای
گواهی هــا را بالفاصلــه بــه آدرس هــای دیگــر منتقــل کننــد. 
لحظــه ای کــه تراکنــش توســط شــبکه تاییــد و در بالکچیــن نوشــته 
ــن  ــود. ای ــل می ش ــد منتق ــر جدی ــه کارب ــی ب ــت دارای ــد، مالکی ش
فرآینــد اعتبار ســنجی پیشــتر توســط مؤسســات شــخص ثالــث مانند 
ــا واســطه  تســهیل  ــت بانک ه ــن حال ــد. در ای ــا انجــام می ش بانک ه
ــد  ــرای واســطه ها عبارتن ــال ارزش هســتند. نمونه هــای دیگــر ب انتق
از کارگــزاران، عامل هــا  یــا بازرگانــان؛ بنابرایــن ایــن احتمــال وجــود 
ــطه های  ــد و واس ــر کن ــود تغیی ــطه های موج ــش واس ــه نق دارد ک
جدیــدی ظهــور کننــد کــه وظایفــی ماننــد تأییــد هویــت یــا تضمین 

ــد. ــده بگیرن ــر عه ــی را ب ــی فیزیک ــت دارای کیفی
علی رغــم اهمیــت ایــن وظایــف و ســایر وظایفــی کــه ممکــن اســت 
ــرای  ــن ب ــوند؛ لیک ــدار ش ــاوری پدی ــترده تر از فّن ــتفادة گس ــا اس ب
انتقــال واقعــی دارایی هــای دیجیتــال بــه واســطه ها نیــازی نیســت. 
ــن  ــه ای ــت ارزش را ب ــه، اینترن ــور خالص ــه ط ــن روی ب ــه همی ب

صــورت تعریــف می کنیــم:
ــه صــورت پولــی  ــوان آن را ب انتقــال فــوری دارایی هایــی کــه می ت
ــان  ــه واســطه بی ــاز ب ــدون نی ــان و ب ــت بیــن همتای ــق اینترن از طری

کــرد.

اینترنت اشیا و اینترنت ارزش

»اینترنــت اشــیا« مفهومــی اســت کــه بــه نوعــی بــا اینترنــت ارزش 

ــای  ــیا در دنی ــال از اش ــادی دیجیت ــال نم ــوی دیجیت ــت. دوقل ــی اس ــای دیجیتال ــاد دوقلوه ــه ایج ــادر ب ــن ق بالکچی
ــن  ــتم ها. ای ــا سیس ــا ی ــد فرآینده ــهود مانن ــیای نامش ــان ها و اش ــد انس ــهود مانن ــیای مش ــت؛ اش ــی اس فیزیک
ــا اختصــاص  ــه آنه ــه طــوری کــه ارزش خاصــی ب ــان کــرد، ب ــی بی ــه صــورت پول ــوان ب ــال را می ت دوقلوهــای دیجیت
داده شــود.فّناوری بالکچیــن انتقــال ایــن نمادهــای دیجیتالــی را بــا کمــک رمزنــگاری نامتقــارن تســهیل می کنــد. 
بــا تولیــد یــک جفــت کلیــد کــه یکــی از آنهــا عمومــی و دیگــری خصوصــی اســت، کاربــران می تواننــد گواهی هایــی 

بــرای اثبــات مالکیــت یــک دارایــی دیجیتــال ایجــاد کننــد
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مرتبــط اســت و در آن از اینترنــت بــه عنــوان رســانه ای بــرای تبادل 
داده در اشــیای فیزیکــی اســتفاده می شــود. اشــیای هوشــمند، 
دســتگاه های رایانشــی  مجهــز بــه فّناوری هــای موقعیت یابــی 
ــانی از  ــت انس ــه دخال ــاز از هیچ گون ــه بی نی ــتند ک ــی هس و ارتباط
ــن،  ــد. بنابرای ــرار می کنن ــاط برق ــر ارتب ــا یکدیگ ــت ب ــق اینترن طری
اینترنــت اشــیا بــه ارتبــاط اشــیا اشــاره دارد؛ در حالــی کــه اینترنــت 
ارزش بــر افــزودن فّنــاوری بالکچیــن بــرای ایجــاد الیــه ای بــرای 
ــه  ــکان مبادل ــاد ام ــا ایج ــع ب ــت. در واق ــز اس ــال ارزش متمرک انتق
ــه  ــیا ب ــت اش ــانی در اینترن ــل انس ــدون تعام ــی ب ــای پول دارایی ه
اینترنــت ارزش دســت می یابیــم. اینترنــت ارزش همچنیــن 
ــر  ــال مقادی ــی انتق ــد، یعن ــال کن ــد پرداخت هــای خــرد را فع می توان
ــش  ــای تراکن ــا هزینه ه ــتم هایی ب ــط در سیس ــه فق ــول ک ــی پ کم

پاییــن امکان پذیــر اســت.

عناصر اصلی اینترنت ارزش

ــال ۲۰۱۵  ــار در س ــن ب W3C Web Payments Interest Group اولی

ــا در  ــد. آنه ــت ارزش بپردازن ــتی اینترن ــه چیس ــا ب ــد ت ــالش کردن ت
ــبکه های  ــیاری از ش ــه بس ــد ک ــان می کنن ــدا بی ــود ابت ــت خ مانیفس
ــادی  ــد داشــت و راه هــای زی ارزش وجــود داشــته و همیشــه خواهن
ــر ایــن، آنهــا چندیــن  ــه آنهــا وجــود دارد. عــالوه ب ــرای اتصــال ب ب
ویژگــی کلیــدی اینترنــت ارزش ماننــد جابجایــی آزاد اطالعــات، باز 
بــودن و در دســترس بــودن آن بــرای همــه، وجــود اعتمــاد و امنیت، 
ــک  ــود ی ــدم وج ــفافیت، ع ــی و ش ــم خصوص ــان حری ــوع همزم وق
ــک  ــن ی ــاز و همچنی ــتانداردهای ب ــتفاده از اس ــد، اس ــر واح کنترلگ

ــد.  ــام می برن ــعه را ن ــل توس ــاده و قاب ــاخت س زیرس
W3C Web Payments Interest Group بــه پنــج اصــل بــرای 

 OpenStand اســتانداردهای بــاز اشــاره می کننــد کــه توســط
ــرش  ــرای پذی ــی ب ــل جنبش ــج اص ــن پن ــت. ای ــده اس ــنهاد ش پیش
ــتانداردها  ــن اس ــود. ای ــی می ش ــتانداردها تلق ــدرن اس ــوی م الگ

:)2014 ،OpenStand( شــامل مــوراد زیــر می شــود
• همکاری احترام آمیز بین سازمان های استاندارد 

• پایبندی به پارامترهای اساسی تدوین استانداردها 
• توانمندســازی جمعــی بــرای توســعه اســتانداردهایی کــه بــر 

اســاس شایســتگی فنــی انتخــاب و تعریــف می شــوند 
• در دسترس بودن مشخصات استانداردها  
• پذیرش داوطلبانه توسط بازار استانداردها

ــه صراحــت اشــاره می کنند  Tapscott و p. lxvii ,2016( Tapscott( ب

کــه اینترنــت ارزش به سرپرســتی در ســه ســطح مختلــف نیــاز دارد. 
ــد. دوم  ــد خــودش را اداره کن ــد بتوان ــن کــه هــر پلتفرمــی بای اول ای
اینکــه اســتانداردها بایــد در ســطح برنامــه کاربــردی توســعه یابنــد. 
ــاز  ــی نی ــای حمایت ــبکه ها و گروه ه ــتم، ش ــطح اکوسیس ــًا، در س ثالث
ــن  ــدول ۳ ای ــد. در ج ــش دارن ــات و گســترش دان ــه انجــام تحقیق ب

ــده اســت. ــح داده ش ــه اختصــار توضی ــا ب ویژگی ه
 p. lxvii; W3C Web Payments ,2016 ,Tapscott and Tapscott(
)2015 ,Interest Group

عــالوه بــر ویژگی هــای جــدول ۱، مــا چندیــن عامــل 
ــه  ــم ک ــایی کردی ــت ارزش را شناس ــرای اینترن ــازی  ب فعالس
ــه  ــدن ارزش - ب ــی ش ــت. دیجیتال ــده اس ــر ش ــدول ۲ ذک در ج
معنــی بــرآورد ارزش بــازاری یــک دارایی - پیــش نیــازی برای 
ــا  ــوان ب ــا را می ت ــه در آن دارایی ه ــت ک ــادی اس ــاد اقتص ایج
ــالوه  ــان داد. ع ــا - نش ــد توکن ه ــی - مانن ــان دیجیتال همتای
بــر ایــن، تغییــرات اساســی در ســازمان ها اجتنــاب ناپذیــر 
اســت کــه هــم بــه فرآیندهــای تجــاری و هــم بــه ســاختارهای 
ــه  ــود ک ــی موج ــف مدیریت ــود. وظای ــوط می ش ــازمانی مرب س
بســیاری از آنهــا حسابرســی و کنترلــی هســتند، بــه طــور بالقــوه 
بــا رویه هــای خــودکار - کــه توســط الگوریتم هــا کنتــرل 
ــز  ــای غیرمتمرک ــد. برنامه ه ــد ش ــن خواهن ــوند - جایگزی می ش
و DAOهــا  امــکان تبــادل بی واســطه بیــن اشــیا، افــراد و 
ــا  ــاوری ی ــط فّن ــا توس ــد. DAOه ــم می کنن ــین ها را فراه ماش

توضیحویژگی

ارزش همانند اطالعات آزادانه 
حرکت می کند

Blockchain/DLT یک الیه جدید به اینترنت اضافه می کند که مشکل هزینه دو برابری را حل می کند؛ 

بنابراین انتقال اطالعات با انتقال ارزش مطابقت دارد.

Blockchain/DLT مشخصات دایره کاربران را روشن می کند. در بالکچین های عمومی، هیچ کس به طور باز بودن و در دسترس بودن

خودسرانه از دسترسی به اینترنت ارزش منع نمی شود.

اعتماد به واسطه ها با اعتماد به فّناوری جایگزین می شود که شامل اعتماد به زیرساخت، پروتکل و حاکمیت شبکه است.اعتماد و امنیت

همزمانی حریم خصوصی و شفافیت

تمرکززدایی و توزیع قدرت از ویژگی های اصلی Blockchain/DLT است.توسط یک نهاد واحد کنترل نمی شود

اهداف شامل چکیده ای از بخش های کلیدی و پیچیدگی ها است و چارچوبی ایجاد می کند که از سیستم های سادگی و توسعه پذیری
موجود پشتیبانی می کند و در عین حال امکان انتقال هموار را فراهم می کند.

در یک سطح اکوسیستمی، ترویج فّناوری و ایجاد آگاهی باید مورد حمایت قرار گیرد. شبکه ها و گروه های حمایتی در 
سطح اکوسیستم

استانداردهایی در سطح برنامه کاربردی که توسط کنسرسیوم ها  ایجاد شده است، توسعه و استقرار فّناوری را تسهیل می کند.استانداردهای سطح برنامه کاربردی

راه حل های مبتنی بر Blockchain/DLT ناشناس ماندن را در درجات مختلفی ممکن می سازد. به طور 
همزمان آنها دسترسی بی درنگ به داده های اشتراکی را امکان پذیر می کنند.
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ارتباطــات M2M  فعــال می شــود؛ بنابرایــن اینترنــت ارزش 
الیــه پرداختــی را بــرای تمــام طرح هــای جــاری در ایــن زمینــه 

فراهــم می کنــد.
ــد  ــد ایــن واقعیــت را بپذیرن نکتــه مهــم ایــن اســت کــه بازارهــا بای
ــز  ــای غیرمتمرک ــگاه داده ه ــای پای ــق ورودی ه ــه ارزش از طری ک
ــگاه  ــای بن ــه فعالیت ه ــا ب ــه تنه ــوع ن ــن موض ــود. ای ــل می ش منتق
بــه بنــگاه B2B  مربــوط می شــود، بلکــه شــامل انــواع فعالیت هایــی 
اســت کــه در آن نهادهــای دولتــی یــا افــراد خصوصــی )بــه عنــوان 
ــد  ــذاری جدی ــت، قانون گ ــتند. در نهای ــر هس ــده( درگی مصرف کنن
ــه  ــه ب ــی ک ــرایط محیط ــا ش ــه ب ــت ک ــاز اس ــورد نی ــی م و منعطف

ســرعت در حــال 
ــت تطبیق  ــر اس تغیی

ــد. یاب
هرتــزوگ  )۲۰۱9( 
ــت  ــت اینترن ماموری
ارزش را بــه شــرح 
ــد:  ــان می کن ــر بی زی
ــه  »اینترنــت ارزش ب
میلیاردهــا نفــر در 
سراســر جهــان اجازه 
دسترســی بــه کیــف 
پــول الکترونیکــی 
تــا  می دهــد  را 
ــته  ــی داش آزادی مال
را  ارزش هــا  و 
بی واســطه مبادلــه 
کننــد.« در حالــی که 
ــز  ــه تمرک ــن بیانی ای
ویــژه ای بــر افــراد 
دارد،  خصوصــی 
می خواهیــم  مــا 
بــر ایــن واقعیــت 
تاکیــد کنیــم کــه 
ها  ر کســب و کا

ــه ارزش  ــر از مبادل ــور براب ــه ط ــد ب ــی می توانن ــازمان های عموم و س
دیجیتالــی بهــره ببرنــد.

اثرات اقتصادی اینترنت ارزش

افــزودن یــک الیــه حافظه منــد بــر پروتــکل اینترنــت کــه امــکان 
ــل  ــادی قاب ــای اقتص ــد پیامده ــم می کن ــا را فراه ــال دارایی ه انتق
ــاختار  ــرای س ــم ب ــی و ه ــائل حاکمیت ــرای مس ــم ب ــی، ه توجه

ــا  ــراه ب ــطه ها، هم ــذف واس ــراه دارد. ح ــه هم ــبکه ها ب ــی ش کل
افزایــش شــفافیت اطالعــات، منجــر بــه کاهــش مســئله کارگــزار 
ــوط  ــی مرب ــه موقعیت های ــوع ب ــن موض ــود. ای ــا  می ش - کارفرم
ــط را  ــات مرتب ــام اطالع ــه تم ــی ک ــه در آن کارگزاران ــود ک می ش
در اختیــار دارنــد، به جــای منافــع کارفرمــا، منافــع خــود را در 
ــا اعمــال قراردادهــای هوشــمند  نظــر می گیرنــد. اینترنــت ارزش ب
ــر  ــارت ب ــرای نظ ــرفته ب ــای پیش ــه ویژگی ه ــا ارائ ــن ب و همچنی
ــن  ــه همی ــد. ب ــک می کن ــئله کم ــن مس ــل ای ــه ح ــا، ب تراکنش ه
ــه  ــیون ب ــن اتوماس ــش و همچنی ــرعت تراکن ــش س ــب، افزای ترتی
کاهــش هزینه هــای تراکنــش کمــک می کنــد. هزینه هــای 
شــامل  تراکنــش 
کلیــه هزینه هــای 
ــام  ــه انج ــوط ب مرب
ــالت اقتصادی  معام
ماننــد هزینه هــای 
جستجو و اطالعات، 
کنتــرل  مذاکــره، 
و تنظیــم اســت. از 
دیــدگاه ســازمانی، 
ارزش  اینترنــت 
ــه ایجــاد  ــد ب می توان
جدیــدی  اشــکال 
از مزیــت رقابتــی 
کمــک کنــد. بــا 
ــن  ــال، ممک ــن ح ای
ــاختارهای  ــت س اس
ســازمانی موجــود 
را - کــه در آنهــا 
ــه  ــت تأییدی درخواس
در ســطوح سلســله 
مختلــف  مراتبــی 
وجــود دارد - بــا 
ی  ز ســا ر کا د خو
ی  هــا یند آ فر

.)2018 ,Treiblmaier(کنــد مختــل  پیچیــده، 
نمــودار ۱ چارچــوب پذیــرش فّناوری هــای اساســی را نشــان 
ــی   ــدا توســط ایانســیتی و الخان ــوب در ابت ــن چارچ ــد، ای ــی ده م
)۲۰۱۷( پیشــنهاد شــد و شــامل چهــار مرحلــه اســت که بر اســاس 
درجــه تازگــی، میــزان پیچیدگــی و هماهنگــی مــورد نیــاز متمایــز 
ــت  ــوردی در اینترن ــتفاده تک م ــرای اس ــال ب ــک مث ــد. ی ــده ان ش
ــن  ــد بیت کوی ــاص مانن ــال خ ــک ارز دیجیت ــا ی ــت ب ارزش، پرداخ
ــه گوشــه پاییــن ســمت چــپ نمــودار ۱ مراجعــه کنیــد(.  اســت )ب

دیجیتال سازی ارزش

تغییر سازمانی

تحول بازار

قانون گذاری

فرایندهای مربوط به ارزشگذاری بازاری دارایی و تبدیل آن به قالب دیجیتالی 

سازمان ها ملزم هستند تا فرایندها و ساختارها را تطبیق دهند.

بازارها ملزم هستند تا انتقال دیجیتالی ارزش را بپذیرند و آن را فعال سازی نمایند.

دولت و نهادهای فراملی باید چارچوب قانونی را فراهم کنند

توضیحعامل فعال ساز
ش

 ارز
نت

نتر
ز ای

ل سا
 فعا

مل
عوا

ل۲.
جدو

جایگزینی

نوآوری فرآیندهای دولتی

تحول

قراردادهای هوشمند برای 
خودکارسازی پرداخت

بومی سازی

پردازش تراکنش بر یک 
دفتر کل خصوصی

استفاده تک موردی

پرداخت رمزارز

گی
اهن

 هم
ی و

دگ
چی

ن پی
یزا

م

زیاد

کمزیاد
درجه تازگی

)۲۰۱۷ ,cf. Iansiti and Lakhani( نمودار ۱: تحول کسب و کار از طریق اینترنت ارزش



شماره   نهم 24

ــود  ــت موج ــتم های پرداخ ــرد سیس ــتفاده  از عملک ــورد اس ــن م ای
تقلیــد می کنــد و می توانــد توســط شــرکت های فردمحــور 
ــن درجــه تازگــی و پیچیدگــی آن کــم اســت.  ــه شــود، بنابرای ارائ
ــردازش  ــد پ ــده، مانن ــازی ش ــرویس بومی س ــک س ــل، ی در مقاب
ــی  ــر کل خصوصــی، درجــه تازگــی باالی ــک دفت تراکنش هــا در ی
ــه  ــاز ب ــوردی اســت کــه فرآیندهــای تجــاری نی ــال آن م دارد. مث
ــرای هماهنگــی  ــالش ب ــی و ت ــد و پیچیدگ مهندســی مجــدد دارن
در آن هــا کــم اســت، زیــرا فقــط تعــداد کمــی از ذی نفعــان درگیــر 

ــتند. هس
برعکــس، اگــر ســرویس های موجــود، توســط بالکچیــن 
ــا  ــود. ب ــد ب ــم خواه ــوآوری ک ــوند، ن ــتیبانی ش ــا پش ــن ی جایگزی
ــواردی  ــد م ــد، مانن ــاد باش ــد زی ــی می توان ــال، پیچیدگ ــن ح ای
ــان  ــوند و در آن ذی نفع ــوآوری می ش ــی ن ــای دولت ــه فرآینده ک
متعــددی درگیــر هســتند. در چنیــن ســناریوهایی، بالکچیــن 
ــن  ــد  )بالکچی ــک ان ــل ب ــک راه ح ــوان ی ــه عن ــت ب ــن اس ممک
ــت  ــن حال ــه در ای ــود ک ــتفاده ش ــرویس( اس ــک س ــوان ی ــه عن ب
ــتریان  ــرای مش ــت ب ــن اس ــی ممک ــای اساس ــی فرآینده پیچیدگ

ســرویس )شــهروندان( ناشــناخته باشــد.
در نهایــت، بــا ایجــاد راه حل هــای نوآورانــه کــه فرآیندهــا و 
ذی نفعــان متعــددی را در بــر می گیــرد، می تــوان بــه تحــول 
دیجیتــال دســت یافــت. قراردادهــای هوشــمندی کــه پرداخت هــا 
را در زنجیــره تأمیــن خــودکار می کننــد، نمونــه بالقــوه ای هســتند 
ــه  ــف را ضــروری می ســازد و ب کــه مشــارکت ســازمان های مختل
طــور همزمــان یــک طراحــی مجــدد از فرآیندهــای موجــود ارائــه 
می دهــد. انتقــال ارزش از طریــق رویه هــای تصمیم گیــری 
خــودکار فرآیندهــای موجــود را ســاده می کنــد، امــا ممکــن اســت 

ــی در تضــاد باشــد. ــی فعل ــا سیســتم حقوق ب
 

ی نتیجه گیر

ــه آن اشــاره  ــاال ب ــت ارزش کــه در ب ــدد اینترن پتانســیل های متع
ــل  ــاده و قاب ــل آن س ــه تکام ــت ک ــی نیس ــن معن ــه ای ــد ب ش
ــده  ــی مان ــی اســت. بســیاری از مســائل حــل نشــده باق پیش بین
ــه  ــی ک ــژه زمان ــه وی ــم خصوصــی، ب ــظ حری ــه حف اســت از جمل
ــت از  ــی صحب ــد. وقت ــرح باش ــاس مط ــخصی حس ــای ش داده ه
ــبت  ــاوری Blockchain/DLT نس ــد، فّن ــان می آی ــه می ــت ب امنی
ــی دارد؛  ــای خاص ــز مزای ــگاه داده متمرک ــای پای ــه فّناوری ه ب
زیــرا نقطــه مرکــزی کــه در معــرض حملــه قــرار دارنــد پوشــش 
داده شــده اســت. بــا ایــن حــال، ایــن بــدان معنــا نیســت 
ــه  ــداف حمل ــدارد. اه ــود ن ــف وج ــطوح مختل ــه در س ــه حمل ک
ــگ  ــتخرهای ماینین ــبکه، اس ــران، ش ــول کارب ــف پ ــد کی می توان
یــا قراردادهــای هوشــمند باشــد. بــه عــالوه، ایــن فّنــاوری هنوز 
ــاوری و  ــود فّن ــورد خ ــی در م ــت و پیش بین ــعه اس ــال توس در ح
همچنیــن در مــورد اســتراتژی های حملــه احتمالــی دشــوار 

ــت. اس
یــک موضــوع ناشــناخته مهــم، پذیــرش اینترنــت ارزش در 
ــن  ــت. در ای ــی اس ــران نهای ــازمان ها و کارب ــوی س ــده از س آین
راســتا، قابلیــت اســتفاده از برنامه هــا نقــش تعیین کننــده ای 
ــای  ــرای ارتق ــف ب ــطوح مختل ــتیبانی در س ــت و پش ــد داش خواه
ــردی بســیار  ــن در بســیاری از برنامه هــای کارب ــاوری بالکچی فّن
ــرکت های  ــه ش ــد ک ــد دی ــت، بای ــود. در نهای ــد ب ــم خواه مه
ــطه در  ــوان واس ــه عن ــًا ب ــه عمدت ــی ک ــژه آنهای ــه وی ــی، ب فعل
زنجیــره ارزش فعالیــت می کننــد، چگونــه بــه تغییــرات در 

ــش  ــد واکن ــای تجــاری جدی ــور مدل ه ــازار و ظه ســاختارهای ب
ــد داد. ــان خواهن نش
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ــن در  ــد. بالکچی همدیگــر اعتمــاد می کنن
 Cartwright,( واقــع وب ارزش  روابــط را
Block et al., 2008 ;2000( بیــن تمــام 

ــد  ــا )مانن ــرکت کنندگان و موجودیت ه ش
تولیدکننــدگان و مصرف کننــدگان( ایجــاد 
ــن  ــدی بی ــای جدی ــد. همکاری ه می کن
شــکل گیری  حــال  در  موجودیت هــا 
اســت کــه چارچوب هــای حاکمیتــی 
»تثبیت شــده« را تغییــر داده و تهدیــد 
می کنــد. در همیــن راســتا، شــکلی از 
ــه  ــی« ب ــم خصوص ــت« و »حری »حاکمی
صــورت »پائیــن بــه بــاال« درون فّنــاوری 
بــه  قابل اجــرا  )کدهــای  بالکچیــن 
صــورت خــودکار و قراردادهای هوشــمند( 
ــن شــکل  در حــال شــکل گیری اســت. ای
»حاکمیــت« و »حریــم خصوصــی« درون 
ســازمان های  ماننــد  ســازمان هایی 
نامتمرکــز خودگــردان )DAO( ایجــاد 
ــای  ــه، هم پ ــت ک ــت.  الزم اس ــده اس ش
مدل هــای در حــال تغییــر اعتماد/ریســک 
ــدگان،  ــدگان و تأمین کنن ــن مصرف کنن بی
اســتانداردهایی  و  چارچوب ها/مدل هــا 
ــی در  ــم خصوص ــت و حری ــرای حاکمی ب

ســطح ســازمان ها  ایجــاد شــوند.
ــازمان های  ــا و س ــر دولت ه ــن مدنظ قوانی
تنظیــم مقــررات در زمینــه حاکمیــت و 
ــازمان ها  ــطح س ــی در س ــم خصوص حری
حاکمیــت  تحــوالت  بــه  توجــه  بــا 
ــد:  ــی دارن ــای بزرگ ــره ای کمبوده زنجی
ــررات  ــه مق ــت ک ــخص نیس ــاًل، مش مث
مربــوط بــه حریــم خصوصــی داده هــا 
»در بالکچین هــا« چگونــه در مقــررات 
ــا   ــه اروپ ــت از داده اتحادی ــی حفاظ عموم

قیــد می شــود.
درحالی کــه، منابــع موجــود مدل هــای 
گوناگونــی بــرای حاکمیــت فّنــاوری، 
ــرد  ــا راهب ــاط آن ب ــوه ارتب ــش آن و نح نق
ــه  ــاوری ب ــل فّن ــرکتی/تجاری و تحوی ش
 Wu et.,2015 ( شــرکت ها می پردازنــد
ــاوری  al(، دیــدگاه فعلــی بــه حاکمیــت فّن

ــای  ــخص مدل ه ــات مش ــه الزام ــوز ب هن
تجــاری در حــال تغییــر در حــوزه اینترنــت 
ارزش نمی پــردازد. ایــن دیــدگاه هنــوز 
هیــچ ارتباطــی بــا راهبــرد شــرکتی/

.)Valentine ,2016( ــدارد ــاری ن تج
تحقیقــات  مجموعــه  همچنیــن، 
تدویــن  زمینــه  در  روبه رشــدی 
در  بالکچیــن  اصلــی  اســتانداردهای 
 ISO/TC جریــان اســت. کمیتــه فنــی
307 بــه همــراه کارگروه هایشــان روی 
حریــم خصوصــی و حاکمیــت در بالکچین 
ــد  ــتانداردهای جدی ــن اس ــد. ای کار می کنن
ــر اجتماعی-اقتصــادی  ــائل کلی ت ــه مس ب

اینترنــت ارزش نمی پردازنــد؛ لــذا بــه 
ــیدگی  ــرای رس ــدی ب ــای جدی چارچوب ه
خصوصــی  حریــم  و  حاکمیــت  بــه 
توزیع شده/مشــارکتی اینترنــت ارزش نیــاز 
اســت. با اجــرای خدمــات دیجیتــال، الزم 
اســت کــه مدل هــای تجــاری و حاکمیــت 
در اینترنــت ارزش بــرای رســیدگی بــه 
تحــوالت ناشــی از تغییــر فّنــاوری از 
ــوردار  ــری الزم برخ ــاق و انعطاف پذی انطب

باشــند.

حاکمیت دولتی/تنظیم 
مقررات

تــا بــه امــروز، خدمــات دیجیتــال فراوانــی 
درون اینترنــت ارزش در شــرکت های 
ــر  ــد هایپ ــی مانن ــات مال ــاوری و خدم فّن
لجــر، اتریــوم و R3 )کوردا(ایجــاد شــده اند. 
ایــن خدمــات در حــال حاضــر در صنایــع، 
ــی  ــد و خرده فروش ــش تولی ــا، بخ دولت ه
حوزه هــا،  ایــن  در  افتاده انــد.  جــا 
زنجیره هــای تأمیــن توســط خدمــات 
ــن  ــن ممک ــر بالکچی ــی ب ــال مبتن دیجیت

و متحــول شــده اند.
ــاوری،  روشــن اســت کــه شــرکت های فّن
بــدون توجــه چنــدان بــه تغییــرات 
مناســبات اعتماد/ریســک بــر اثــر تغییرات 
ــطه های  ــش واس ــن و پیدای ــره تأمی زنجی
جدیــد، بــه گســترش ایــن خدمــات 
دیجیتــال نوآورانــه بیــن مصرف کننــدگان 
ــن  ــد. ای ــه می دهن ــدگان ادام و تأمین کنن
ــا و  ــه دولت ه ــود ک ــث می ش ــأله باع مس
ــورها  ــررات کش ــم مق ــازمان های تنظی س
و  حاکمیــت  زمینــه  در  مســائلی  بــا 
ــا  ــوند. آنه ــه ش ــی مواج ــم خصوص حری
می خواهنــد خدمــات دیجیتــال نوآورانــه را 
 Holmes,( با اهــداف زیــر گســترش دهنــد

:)2017

 Berry et al., 2015;( افزایــش اعتمــاد •
 CPTM,(  و شــمول )Hurley et al., 2014

)2016
ــه  ــادی دیرین ــائل اقتص ــل مس • حل وفص
 Krause and( بــا بهبــود شــمول مالــی

)Pearce, 2016; CSJ, 2016

ــی  ــاد سیاس ــرات اقتص ــه تغیی ــه ب • توج
ایجــاد  منظــور  بــه   )  Cohn, 2016(

جدیــد بازارهــای 
درحالی کــه آنهــا بایــد از عــدم تکــرار 
شــوند،  مطمئــن  گذشــته  مســائل 
ــد  ــل کنن ــان حاص ــد اطمین ــن بای همچنی
ــره ارزش  ــا زنجی ــازار ی ــک در ب ــه ریس ک
ــدگان  ــدگان و تأمین کنن ــن مصرف کنن بی
ــاد و  ــد و اعتم ــدا نمی کن ــش پی ــز افزای نی

روی  کاربــردی  ارزش الیــه  اینترنــت 
اینترنــت اســت کــه اقتصادهــای دیجیتــال 
نامتمرکــز و انتقــال ارزش مبتنــی بــر آن 
هســتند. در چشــم انداز اینترنــت ارزش، هــر 
میزانــی از ارزش به ســرعت و به آســانی 

اطالعــات امــروزی مبادلــه می شــود.
ــده  ــبکه ای توزیع ش ــع ش ــن در واق بالکچی
فراهــم می کنــد کــه  اصطالحــًا » از 
اعتمــاد بی نیــاز/ از اعتمــاد  بهره منــد« 
ــاد  ــه اعتم ــازی ب ــران نی اســت و در آن کارب
بــه ســایر بازیگــران درون سیســتم نداشــته 
ــود  ــای خ ــه خروجی ه ــا ب ــاز از آنه و بی نی
ــاری  ــه معم ــد ک ــاد می کنن ــتم اعتم سیس
ایده آلــی بــرای تحقــق اینترنــت ارزش 
ــد  ــا تهدی اســت. بالکچیــن ایــن فرصــت ی
ــه وجــود آورده کــه به واســطه شــفافیت  را ب
ــه از کدهــای  و قراردادهــای هوشــمندی ک
ــکیل  ــودکار تش ــورت خ ــه ص ــرا ب قابل اج
ــز  ــای متمرک ــا تصمیم گیری ه ــده اند، ب ش
ــئله  ــد. مس ــه می کن ــن مقابل ــه پائی ــاال ب ب
بالکچیــن، کــه مأمنــی بــرای »پــول 
بــدون نیــاز بــه بانک هــا، شــرکت ها 
ــدون  ــران و کشــورها ب ــه مدی ــاز ب ــدون نی ب
ــود،  ــی می ش ــتمداران« تلق ــه سیاس ــاز ب نی
ایــن اســت کــه شــیوه حاکمیــت در 
زنجیــره  غالبــًا بــا قوانیــن و مقــررات حریــم 

ــت. ــق نیس ــی منطب خصوص
ایــن فصــل را »مایــک بروک بانکــس« 
ــه مســائل و ریســک هایی  نوشــته و در آن ب
می پــردازد کــه اینترنــت ارزش بــرای 
ــود  ــه وج ــی ب ــم خصوص ــت و حری حاکمی
آورده اســت. وجــود ایــن مســائل در انتقــال 
اعتمــاد و ریســک بــارز اســت. ایــن نوشــتار 
ــات  ــش خدم ــا پیدای ــه ب ــائلی ک ــه مس ب
دیجیتالــی جدیــدی ماننــد بالکچیــن )کــه 
ــه  ــت( در زمین ــت ارزش اس ــالوده اینترن ش
ــود  ــه وج ــی ب ــم خصوص ــت و حری حاکمی
ــن  ــت ای ــوه مدیری ــردازد و نح ــده  می پ آم

مســائل را بررســی می کنــد.
فصــل حاضــر بــا کمــک دنیــل منــدز  و تیم 
دنی  نوشــته شــده اســت و الکســاندرا سیمز  

آن را بازبینــی کرده اســت.

مقدمه

کنونــی،  تأمیــن  زنجیــره  درون 
از  مصرف کننــدگان  و  تولیدکننــدگان 
طریــق انعقــاد قــراردادی حقوقــی و 
برقــراری روابــط تثبیت شــده از طریــق 
نهادهــای مرکــزی )بانک هــا، نماینــدگان، 
ســازمان های تنظیــم مقــررات، ادارات 
ــن  ــود ای ــا خ ــه ب ــره( و رابط ــی و غی دولت
نهادهــا در زمینــه انتقــال ارزش بــه 
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ــرکت کنندگان  ــن ش ــی بی ــم خصوص حری
ــت  ــکل اینجاس ــود. مش ــظ می ش ــز حف نی
کــه مدل هــای حاکمیــت و ریســک 
فرهنگــی،  اقتصــادی،  اجتماعــی، 
اخالقــی، حقوقــی حاکــم بــر عرضــه 
خدمــات دیجیتــال نوآورانــه،  نوظهــور 
 ;2016 ,CPTM ;2016 ,Walport( هســتند
Adams, 2017(. هیچکــدام از عوامــل 

اصلــی درون شــرکت های فّنــاوری و 
شــرکت های خدمــات مالــی ســابقه 
ــا  ــد. دولت ه ــئوالنه را ندارن ــوآوری مس ن
و ســازمان های تنظیــم مقــررات الزم 
اســت کــه ایجــاد بازارهــا و خدمــات 
ــوان بخشــی  ــه عن ــه را ب ــال نوآوران دیجیت
از اینترنــت ارزش ترویــج کننــد و در 
عیــن حــال کاری کننــد کــه نــوآوری 
ــی  ــول حاکمیت ــق اص ــئوالنه و مطاب مس
 )Stirling, 2016; Valentine, 2013( باشــد
ــت  ــک مدیری ــی و ریس ــم خصوص و حری
 .)Chiu, 2016; Walch, 2015( شــود 
ــداری  ــتاندارد بانک ــن اس ــفانه، قوانی متأس
بــا اقتصــاد دیجیتــال در حــال تغییــر 
ســازگار نیســتند. بنابرایــن، الزم اســت که 
خط مشــی گذاران کشــورها، دولت هــا و 
ــی  ــررات بررس ــم مق ــازمان های تنظی س
کننــد کــه بالکچیــن چگونــه چارچوب هــا 
ــود  ــررات موج ــم مق ــازمان های تنظی و س
را تغییــر می دهــد. ایــن چارچوب هــای 
ــه  ــه ب ــی الزم اســت ک ــی و نظارت حاکمیت
ــد  ــت ارزش مانن ــای اینترن ــام جنبه ه تم
فرآینــد حقوقــی و اســتانداردهای فنــی 
ــد. بایــد اشــاره کنیــم کــه نظــارت  بپردازن
بــر بالکچیــن و فّنــاوری دفتــر کل 
ــارت  ــر از نظ ــده )DLT( پیچیده ت توزیع ش
ــز  ــازار متمرک ــی ب ــر زیرســاخت های فعل ب
اســت. مخصوصــًا، چــون گره هــای 
مناطــق  در  می تــوان  را  مختلفــی 
جغرافیایــی و حوزه هــای قضایــی مختلــف 
ایجــاد کــرد و ایــن گره هــا مشــمول 
مقــررات مختلفــی در زمینــه حریــم 
خصوصــی، ورشکســتگی شــرکت ها و 
ــطح  ــت ارزش در س ــتند. اینترن ــره هس غی
ــن  ــرد، بنابرای ــد ک ــت خواه ــی فعالی جهان
ــن  ــائل در تدوی ــن مس ــه ای ــت ک الزم اس
مقــررات و اســتانداردهای حاکمیتــی و 
ــود. ــه ش ــر گرفت ــی در نظ ــم خصوص حری

اینترنــت ارزش موانــع ورود را کاهــش 
ــود  ــه وج ــرزی ب ــدون م ــاد ب داده و اقتص
مــی آورد کــه روی حریــم خصوصــی 
شــرکت های تجــاری و فــردی  تأثیــر 
می گــذارد کــه معمــواًل بــه توانایــی 
هــر نهــاد حقوقــی در محافظــت از 
حریــم خصوصــی شــهروندان خــود از 

ــردازد.  ــی می پ ــی عموم ــق خط مش طری
الزم خواهــد بــود کــه ســازمان های 
عمومــی و خصوصــی کــه خــارج از 
مرزهــا درون اینترنــت ارزش فعالیــت 
خــود  اقدامــات  در  حتمــًا  می کننــد 
ــه  ــوط ب ــررات مرب ــم خصوصــی و مق حری
 .)Catalini, 2016( آن را رعایــت کننــد
در زمینــه تجــاری، حریــم خصوصــی 
ــب  ــتفاده مناس ــت و اس ــتلزم محافظ مس
و  مشــتریان  شــخصی  اطالعــات  از 
بــرآورده کــردن توقعــات مشــتریان درباره 
 Pearson,( اســتفاده از اطالعــات اســت
2012(. معنــای واژه مناســب، وابســته 

ــراد  ــرا، انتظــارات اف ــن الزم االج ــه قوانی ب
دربــاره گــردآوری، مصــرف و افشــای 
اطالعــات شخصیشــان و ســایر اطالعــات 
ــرز  ــی از ط ــن یک ــت؛ بنابرای ــه ای اس زمین
ــن  ــی ای ــم خصوص ــاره حری ــا درب فکره
ــای  ــه معن ــم خصوصــی ب ــه حری اســت ک
»اســتفاده مناســب از اطالعــات شــخصی 
 .)Swire, 2007( ــا شــرایط« اســت مطابق ب
ــاوری و  ــزرگ فّن ــرکت های ب ــروزه، ش ام
ــدرت  ــًا ق ــی تقریب ــزرگ مال ــات ب مؤسس
ــوط  ــای مرب ــه داده ه ــاری در زمین انحص
بــه هویــت و معامــالت شــخصی کاربــران 
دارنــد. داده هــای خصوصــی هنــگام 
اســتفاده از تجزیه وتحلیــل داده هــا و 

هــوش مصنوعــی بــه منظــور ایجــاد 
ــه کمــک داده هــای  مدل هــای تجــاری ب
ــه  ــل ب ــاد تبدی ــالف زی ــا اخت خصوصــی ب
Akgi- )ارزشــمندترین دارایــی شــده اند 

ــار  ــد ب ــن فّناوری هــای جدی ray, 2019(. ای

ــی متداول  ــر چارچوب هــای حقوق زیادی ب
تحمیــل کرده انــد. امــروزه، افــراد بــا کمال 
میــل و آزادانــه اطالعــات خصوصیشــان را 
ــپس  ــد و س ــایرین می گذارن ــار س در اختی
ــان  ــم خصوصیش ــر حری ــود ب ــرل خ کنت
را از دســت می دهنــد.  بــا شــناخت و 
ــه  ــی ب ــتر و دسترس ــات بیش ــت اطالع ثب
آنهــا، عــدم قضــاوت بــر مبنــای اقدامــات 
گذشــته بــرای افــراد دشــوارتر شــده 
ــی  ــات قبل ــا مفروض ــاس ب ــت. در قی اس
ــی و  ــئولیت حقوق ــئولیت، مس ــاره مس درب
امــکان کنتــرل، مســئله حریــم خصوصــی 
بــه تازگــی ماهیــت بســیار پیچیده تــر 
ــن،  ــت. بنابرای ــرده اس ــدا ک ــی پی و جهان
ــی  ــال آن ــا انتق ــد ب ــازمان ها بتوانن ــر س اگ
داده هــا بــه ســایر حوزه هــای قضایــی 
ــق  ــرای دقی ــردازش از اج ــور پ ــه منظ ب
ــد، ایــن  ــئولیت های قانونــی بگریزن مس
موضــوع موجــب تضعیــف اجــرای قوانیــن 
 Pearson,( حریــم خصوصــی می شــود

.)2012

در  خصوصــی  حریــم  درحالی کــه 
ــر  ــوق بش ــی از حق ــکا بخش ــا و آمری اروپ
ــی  ــاز در برخ ــود، از دیرب ــوب می ش محس
ــاب  ــای اجتن ــه معن ــاص ب ــای خ زمینه ه
ــود.  ــی می ش ــران تلق ــه دیگ ــه ب از صدم
حریــم خصوصــی مفهومــی پیچیــده ولــی 
مهــم اســت و بــر ایــن اســاس گــردآوری 
ــردازش اطالعــات شــخصی مشــمول  و پ
مقــررات مختلــف کشــورهای بســیاری در 

ــت. ــان اس ــف جه ــاط مختل نق
اغلــب قوانیــن حریــم خصوصــی در 
اینترنــت  پیدایــش  از  پیــش  جهــان 
تدویــن شــده اند، در نتیجــه رهنمــود 
ــه  ــی ک ــررات و تصمیم های ــن و مق قوانی
دربــاره گــردآوری  بایــد ســازمان ها 
ــد فاصله  اطالعــات و اســتفاده از آن بگیرن
زیــادی بــا هــم دارنــد. ســازمان هایی 
کــه داده هــای شــخصی را پــردازش 
ــد  ــل کنن ــان حاص ــد اطمین ــد بای می کنن
مقــررات  بــا  عملیات هایشــان  کــه 
و  خصوصــی  حریــم  الزم االجــرای 
همچنیــن انتظــارات مصرف کننــدگان 
همخــوان اســت، ولــی ایــن موضــوع 
ممکــن اســت بســیار مشــکل باشــد. 
کــه  مــرزی«  بــدون  »جهــان  در 
اینترنــت ارزش خلــق کــرده اســت، 
زمینــه  در  عمومــی  خط مشــی های 

را  ورود  موانــع  ارزش  اینترنــت 
کاهــش می دهــد و اقتصــاد بدون 
مــرزی بــه وجــود مــی آورد کــه روی 
حریــم خصوصــی شــرکت های 
ــذارد  ــر می گ ــردی  تأثی ــاری و ف تج
کــه معمــوالً بــه توانایــی هــر نهــاد 
حقوقــی در محافظــت از حریــم 
خــود  شــهروندان  خصوصــی 
عمومــی  خط مشــی  طریــق  از 
بــود  الزم خواهــد  می پــردازد. 
و  عمومــی  ســازمان های  کــه 
ــا،  ــارج از مرزه ــه خ ــی ک خصوص
فعالیــت  ارزش  اینترنــت  درون 
اقدامــات  در  حتمــًا  می کننــد 
ــم خصوصی و مقــررات  خــود،  حری

ــد ــت کنن ــه آن را رعای ــوط ب مرب



k u k n o s . i r 29آذر 1400

محافظــت از حریــم خصوصــی اشــخاص 
وابســتگی ناگسســتنی دارنــد .

)Bennett and Raab, 2006(
ــم  ــه حری ــدی در زمین ــک های جدی ریس
خصوصــی در حــال بروزنــد و ظرفیــت 
صدمــه بــه مصرف کننــدگان افزایــش 
 Pearson,( چشــمگیری یافتــه اســت
بایــد  شــرکت ها  بنابرایــن،   .)2012

نهادینه ســازی  بــرای  را  روش هایــی 
اخــالق، ارزش هــا و اشــکال جدیــد 
ارزیابــی ریســک درون سازمان شــان 
شــیوه های  از  همچنیــن  و  بیابنــد 
مســئوالنه اســتفاده کننــد. پایبنــدی 
ــی  ــم خصوص ــی حری ــات حقوق ــه الزام ب
و بــرآورده کــردن انتظــارات در زمینــه 
حریــم خصوصــی و امنیــت اطالعــات 
شــخصی مســتلزم ایــن اســت کــه 
ــطح  ــه، س ــا زمین ــب ب ــازمان ها متناس س
ــا در  ــن داده ه ــر ای ــب را ب ــرل مناس کنت
تمــام مراحــل پــردازش، از گــردآوری 
گرفتــه تــا نابــودی، داشــته باشــند. 
بیــن  از حریــم خصوصــی  حفاظــت 
کاربــران  و  خدمــات  ارائه دهنــدگان 
ــخگویی و  ــد و پاس ــاد می کن ــاد ایج اعتم
ــد  ــورت هدفمن ــه ص ــی ب ــم خصوص حری
مکانیســم هایی بــرای ایجــاد تأثیــرات 
نهایــی مطلــوب فراهــم می کننــد و 
ایــن اعتمــاد را ایجــاد می کننــد. ایــن 
کار ممکــن اســت مدیریــت الیه هــای 
خط مشــی،  دربرگیــرد:  را  گوناگونــی 
پــردازش، حقوقــی و فّنــاوری. تقریبــًا 
ــیوه  ــن ش ــه بهتری ــد ک ــول دارن ــه قب هم
ــا  ــم ها ت ــن مکانیس ــه ای ــت ک ــن اس ای
جــای ممکــن هرچــه ســریعتر در چرخــه 

حیــات سیســتم ایجــاد شــوند.
ــائل  ــه مس ــه ب ــت ک ــن، الزم اس همچنی
حقوقــی ماننــد قانونــی بــودن رکوردهــای 
ثبت شــده در بالکچیــن توجــه شــود. 
کشــورهای  در  قوانیــن  تفاوت هــای 
ــل  ــی مقاب ــت مانع ــن اس ــف ممک مختل
اســتفاده گســترده از اینترنــت ارزش 
پیچیــده  ارزش  زنجیره هــای  در 

باشــد. چندکشــوری 
بنابرایــن، الزم اســت کــه دولت هــا 
مقــررات تنظیــم  ســازمان های   و 

ــوه  ــی نح ــه بررس ــر در زمین ــا همدیگ ب
تغییــر اســتانداردهای حقوقــی، فرآیندی و 
فنــی همــکاری کننــد و بــه ایــن موضــوع 
ــتانداردهای  ــاره اس ــد و درب ــیدگی کنن رس
ــد. ــق دهن ــت خــود را وف ــط و حاکمی مرتب

وجــود اســتانداردهای مشــترک )حقوقــی 
و فنــی( از ایــن رو الزم اســت کــه اینترنت 
ارزش باعــث پیچیدگــی بیشــتر بازارهــای 

ــدگان  ــدگان و مصرف کنن ــن تأمین کنن بی
نشــود. در واقــع، درحالی کــه بالکچیــن در 
ــا  ــی تراکنش ه ــت ردیاب ــد قابلی اصــل بای
ــد،  ــش ده ــفافیت را افزای ــن رو ش و از ای
رمزنــگاری اطالعــات ممکــن اســت 
اســتخراج و پــردازش آن را حداقــل 
در کوتاه مــدت دشــوارتر کنــد. ایــن 
موضــوع عمــاًل نظــارت را دشــوارتر 
می کنــد. الزم اســت کــه بالکچیــن و 
اســتانداردهای دفتــر کل توزیع شــده 
ــرای  ــور ب ــر کش ــت در ه )DLT( و حاکمی
ــن  ــت درون و بی ــاذ مدیری ــرل و اتخ کنت
کشــورها ارائــه شــود. بــر اســاس دیــدگاه 
اســتاندارد رایــج، ایــزو ۳۰۷ در حــال 
ــی در  ــتاندارد حاکمیتی-نظارت ــن اس تدوی
ــورها،  ــت. درون کش ــاوری اس ــه فّن زمین
الزم  مقــررات  تنظیــم  ســازمان های 
اســت کــه چارچوب هــای مبتنــی بــر 
اســتانداردی را بــرای حاکمیــت تعامــالت 
بیــن شــرکت کنندگان »دارای مجــوز« 
و »بــدون مجــوز« ایجــاد کننــد. الزم 
ــه  ــائل ب ــه مس ــن ب ــن قوانی ــه ای اســت ک
صــورت بالقــوه پیچیــده فراوانــی بپردازند. 
ــد از:  ــال عبارتن ــرای مث ــائل ب ــن مس ای
مســئولیت های شــرکت کنندگان مربوطــه 
ــا،  ــرداری و خط ــاًل کالهب ــورت مث در ص
مکانیســم های تصحیــح و جریمه هــا در 

صــورت نقــض قوانیــن، مالکیــت معنــوی 
ــاوری یــا اصــل ســرزمینی  مربــوط بــه فّن
بــودن قوانیــن الزم االجــرا بــرای شــبکه.

حاکمیت شرکتی/فّناوری

مســئولیت  اســتاندارد  رویکردهــای 
اجتماعــی شــرکت ها  نــوآوری مســئوالنه 
 Blok & Lemmens 2015; Stilgoe et(
al., 2013( بــه شــتاب ایجــاد خدمــات 

ــت ارزش  ــه درون اینترن ــال نوآوران دیجیت
ــت  ــه ماهی ــه ب ــا توج ــد. ب ــه می کنن توج
تحول آفریــن کانال هــا و فّناوری هــای 
دیجیتــال، حاکمیــت عملیاتی/فّنــاوری 
و مدیریــت مســئوالنه نــوآوری درون 
ــل  ــوز مراح ــز هن ــت نی ــرکت ها و صنع ش
 Blok &( اولیــه خــود را طــی می کنــد
ــن )۲۰۱6( اظهار  Lemmens 2015(. والنتی

ــرکت ها،  ــره ش ــت مدی ــه هیئ ــد ک می کن
کــه مســئولیت حقوقــی نهایــی را در 
زمینــه آینــده راهبــردی، عملکــرد و 
ــن توســط سازمان هایشــان  ــت قوانی رعای
ــی  ــئولیت اخالق ــد، مس ــده دارن ــر عه ب
و وظیفــه امانــی توانایــی حاکمیــت 
را  سازمان هایشــان  توســط  فّنــاوری 
ــت  ــه صنع ــد. درحالی ک ــده دارن ــر عه ب
ــًا  ــی را مخصوص ــل احتیاط ــت اص و دول
ــاوری  ــت فّن ــت و حاکمی ــه مدیری در زمین
ایجــاد کرده انــد )Stirling, 2016(، ایــن 
ــای  ــخص فّناوری ه ــت مش ــه ماهی کار ب
)بالکچیــن،  تحول آفریــن  دیجیتــال 
هــوش مصنوعــی، کالن داده هــا( در 
بــه  نمی پــردازد.  تجــاری  فعالیــت 
ــات  ــاد خدم ــه ایج ــت ک ــوح الزم اس وض
ــق  ــن از طری ــال آنالی ــای دیجیت و بازاره
 )Stilgoe et al 2013( ــئوالنه ــوآوری مس ن
و حاکمیــت فّنــاوری )Stirling, 2016( و 
 Chiu, 2016;( نحــوه مدیریــت ریســک

Walsh, 2015( کنتــرل شــود.

الزم اســت کــه تحقیقــات در زمینــه 
از  اســتفاده  بــه  فّنــاوری  حاکمیــت 
نــوآوری  و  دیجیتــال  فّناوری هــای 
مســئوالنه ای بپردازنــد کــه موجــب 
و  می شــوند  خالقیــت  ترویــج 
فرصت هایــی را فراهــم می کننــد کــه 
ــع  ــه نف ــوب  و ب ــی مطل ــاظ اجتماع از لح
ــوم هســتند )EPSRC، 2017(. گوردون   عم
ــر حلقــه مفقــود بیــن حاکمیــت  )۲۰۱۳( ب
فّنــاوری اطالعــات )IT( و همســویی 
ــرکت های  ــره ش ــت مدی ــردی  هیئ راهب
ــد  ــف تأکی ــع مختل ــون درون صنای گوناگ
می کنــد. همانطــور کــه گــوردون )۲۰۱۳( 
ــن  ــاداری بی ــرد، رابطــه معن نتیجــه می گی

 شــرکت ها بایــد روش هایــی 
را بــرای نهادینه ســازی اخــالق، 
ارزش هــا و اشــکال جدیــد ارزیابی 
سازمان شــان  درون  ریســک 
ــیوه های  ــن از ش ــد و همچنی بیابن
کننــد.  اســتفاده  مســئوالنه 
ــی  ــات حقوق ــه الزام ــدی ب پایبن
بــرآورده  و  حریــم خصوصــی 
کــردن انتظــارات در زمینــه حریــم 
خصوصــی و امنیــت اطالعــات 
ــت  ــن اس ــتلزم ای ــخصی مس ش
کــه ســازمان ها متناســب بــا 
ــب را  ــرل مناس ــطح کنت ــه س زمین
بــر ایــن داده هــا در تمــام مراحــل 
ــا  ــه ت ــردآوری گرفت ــردازش، از گ پ

ــند ــته باش ــودی، داش ناب
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ــات  ــاوری اطالع ــردی فّن همســویی راهب
و ســطوح ســاختار حاکمیتــی فّنــاوری 
ــت  ــدرال حاکمی ــاختار ف ــات و س اطالع
نــدارد.  وجــود  اطالعــات  فّنــاوری 
حاکمیــت فّنــاوری بایــد ســه هــدف 
ــد:  ــر باش ــا مؤث ــد ت ــرآورده کن ــی را ب اصل
ــی و  ــن حقوق ــا قوانی ــاق ب ــف- انطب »ال

نظارتــی
 ب-تعالی عملیاتی  

Robin- ــک«  ــه ریس ــت بهین ) ج- مدیری
.)son, 2005

اتخــاذ  مطالعــه،  ایــن  زمــان  از   
فّناوری هــای دیجیتــال تحول آفریــن 
جدیــد توســط شــرکت ها و صنایــع تغییــر 
ــا  ــن فّناوری ه ــش ای ــت. پیدای ــرده اس ک
تأثیــر چشــمگیری بــر حاکمیــت شــرکتی 
کلــی بــرای اعضــای هیئــت مدیــره 
ــده  ــن وع ــون بزرگتری ــت. چ ــته اس داش

جــزو مســئولیت های هیئــت مدیــره 
در تقویــت حاکمیــت شــرکتی هســتند 
بــر   .)Child and Rodrigues, 2004(
ــه  ــع، روشــن اســت ک ــرور مناب اســاس م
ــد بیــن ریســک  ــاوری و پیون حاکمیــت فّن
ــروری و  ــی ض ــوزه تحقیقات ــاد ح و اعتم
ــوزه  ــًا در ح ــترش مخصوص ــال گس در ح
خدمــات مالــی اســت کــه در ایــن حــوزه، 
تمایــل توقف ناپذیــری بــه اســتفاده 
از فّناوری هــای جدیــد بــرای کســب 

مزیــت رقابتــی وجــود دارد.
گوناگونــی  دیدگاه هــای  از  می تــوان 
بــه حاکمیــت فّنــاوری کــه در منابــع 
ــه تفصیــل شــرح داده شــده  ایــن حــوزه ب
ــاز هــم تمرکــز  ــی ب ــگاه کــرد، ول اســت ن
بــر پشــتیبانی از مدل هــای تحویــل 
ــت.  ــن اس ــای تأمی ــتاندارد و زنجیره ه اس
ــور  ــده نوظه ــه پدی ــاوری ب ــت فّن حاکمی
اینترنــت ارزش و تأثیــر چشــمگیر آن 
ــاده  ــط جاافت ــک و رواب ــاد، ریس ــر اعتم ب
ــت  ــردازد. حاکمی ــن نمی پ ــره تأمی زنجی

ــوان بخشــی از حاکمیــت  ــاوری را می ت فّن
کلــی درون شــرکت تلقــی کــرد کــه 
بــا راهبــرد شــرکتی/تجاری و تحویــل 
ــه،  ــاط دارد ک ــی ارتب ــاوری )IT( واقع فّن
ــه شــرکت کمــک  ــا شــکل ۱، ب مطابــق ب

. می کنــد
دربــاره  گوناگونــی  دیدگاه هــای 
ایــن  منابــع  در  فّنــاوری  حاکمیــت 
حــوزه مطــرح شــده اســت. پترســون  
)2004a( حاکمیــت فّنــاوری را هماننــد 
ظرفیــت ســازمانی بررســی کــرد کــه 
هیئــت مدیــره، مدیریــت اجرایــی و 
مدیریــت بخــش فّنــاوری اطالعــات 
از آن اســتفاده می کننــد. ویــل  و راس  
ــه  ــد ک ــش می رون ــا پی ــا آنج )2004a( ت
ســطوح ارشــد ســازمان الزم اســت 
کــه چارچــوب پاســخگویی و حقــوق 
تصمیم گیــری را مشــخص کننــد تــا 

بالکچیــن در واقــع حــذف برخــی از 
ــا تمــام آنهــا اســت، فرصــت  واســطه ها ی
ــرکتی  ــت ش ــود حاکمی ــرای بهب ــی ب عال
فراهــم می کنــد. در خصــوص ایــن 
ــرکتی در  ــت ش ــه حاکمی ــدگاه در زمین دی
ــدان بحــث نشــده اســت و  ــن چن بالکچی
بنابرایــن شــایان بررســی اســت. همانطور 
ــیم  ــد، ترس ــان می ده ــدول ۱ نش ــه ج ک
ــر  ــرکتی ب ــت ش ــی حاکمی ــداف اصل اه
مبنــای خصوصیــات اصلــی فّنــاوری 

ــت. ــب اس ــن جال بالکچی
همچنیــن، والنتیــن )۲۰۱6( خواســتار 
مدیــره  هیئــت  کــه  اســت  ایــن 
در  را  مسئولیت هایشــان  شــرکت ها 
ــد  ــام دهن ــاوری انج ــت فّن ــه حاکمی زمین
ــت  ــرای قیم ــان ب ــای کلیدی ش و معیاره
ــق ریســک  ــود از طری ــد و س ســهم، درآم
ــه  ــد. همانطــور ک ــار را در نظــر بگیرن اعتب
اوال  )۲۰۱۰( اظهــار می کنــد، ریســک 
از دغدغه هــای مهــم  اعتبــار یکــی 
بــرای هیئــت مدیــره بســیاری شــرکت ها 

حوزه های حاکمیت شرکتی

دفترهای کل توزیع شده مشترکشفافیت

برگشت ناپذیری رکوردهاپاسخگویی
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ــت  ــی شکس ــرات فعل ــون تأثی ــت، چ اس
ــانه های اجتماعــی  ــوراً در رس محصــول ف
منعکــس می شــود، درحالی کــه، روی 
ــه  ــذارد ک ــر می گ ــز تأثی ــهم نی ــت س قیم
ــن  ــاد بی ــز در اعتم ــهم نی ــت س ــود قیم خ
تأثیرگــذار  مصرف کننده/تأمین کننــده 
اســت. »از دســت رفتــن اعتبــار روی 
رقابت پذیــری، جایگاه یابــی محلــی ، 
اعتمــاد و وفــاداری ذی نفعــان، روابــط 
رســانه ای و مشــروعیت عملیات هــا و 
ــذارد...  ــر می گ ــت تأثی ــی مجــوز فعالی حت
در نتیجــه مدیــران اروپایــی ریســک 
اعتبــار را تهدیــدی جــدی بــرای عملیــات  
تجــاری و ارزش بــازار سازمان هایشــان 
 .)Aula, 2010, p. 44( می داننــد« 
عملیاتــی  ریســک  شــرکت،  رفتــار 
مرتبــط و اعتمــاد بــه شــرکت همــه 

رفتــار مطلــوب در کاربــرد فّنــاوری 
تقویــت شــود. ایــن دیــدگاه نســبت 
بــه حاکمیــت فّنــاوری در ایــن زمینــه 
ــاب  ــه انتخ ــوط ب ــت مرب ــه نخس در وهل
پــروژه فّنــاوری اطالعــات و مســائل 
ــارات  ــیم اختی ــوه تقس ــدی و نح اولویت بن
ــات  ــاوری اطالع ــئولیت فّن ــع و مس مناب
بیــن شــرکای تجــاری، مدیریــت فّناوری 
Wei-( ــت ــدگان اس ــات و ارائ  دهن هاطالع

 .)ll, 2004; Weill and Ross, 2004, 2005

ــات از  ــاوری اطالع ــر فّن ــت مؤث »حاکمی
ــتفاده  ــف« اس ــم مختل ــوع مکانیس ــه ن س
می کنــد: ســاختارهای تصمیم گیــری، 
فرآیندهــای همســویی و رکوردهــای 
ــا: ــن حاکمیت ه ــرح ای ــی«. در ط ارتباط

ــای  ــری، واحده ــاختارهای تصمیم گی • س
ســازمانی ماننــد کمیته هــا، تیم هــای 
تجاری/فّنــاوری  مدیــران  و  اجرایــی 
اطالعــات مســئول تصمیم گیری هــای 

ــتند. ــات هس ــاوری اطالع ــوزه فّن ح
• فرآیندهــای همســویی، فرآیندهــای 
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ــنهادهای  ــا و پیش ــد ارزیابی ه ــمی مانن رس
ــات  ــاوری اطالع ــرمایه گذاری روی فّن س
ــوان  ــا می ت ــاس آنه ــر اس ــه ب ــتند ک هس
بــا  فّنــاوری اطالعــات  از همســویی 
ــد. ــن ش ــازمانی مطمئ ــی های س خط مش
• رویکردهــای ارتباطــی، اطالعیه هــا 
و کانال هایــی هســتند کــه اصــول و 
فّنــاوری  حاکمیــت  خط مشــی های 
ــری  ــای تصمیم گی ــات و خروجی ه اطالع
ــد  ــل و راس معتقدن ــد. وی را پخــش می کنن
کــه حاکمیــت مؤثــر از ایــن ســه مکانیســم 
ــای  ــه موجــب رفتاره ــد ک ــتفاده می کن اس
مطلــوب در زمینــه فّنــاوری اطالعــات 
و حصــول اهــداف عملکــردی مطلــوب 

می شــوند.
ویــل و راس )۲۰۰4( اظهــار می کننــد 
ــوق  ــع حق ــاوری در واق ــت فّن ــه حاکمی ک
تصمیم گیــری، مشــوق ها و چارچــوب 
پاســخگویی را بــرای ترویــج رفتــار مطلوب 
ــامل  ــاوری ش ــت فّن ــرد. حاکمی دربرمی گی
مکانیســم های بنیادیــن در قالب ســاختارها 
ــت  ــری اس ــازمانی و رهب ــای س و فرآینده
ــازمان  ــاوری س ــوند فّن ــث می ش ــه باع ک
تــداوم، و راهبردهــا و اهــداف ســازمان 
گســترش یابــد«. چیــزی کــه در ایــن 
ــت  ــه ای اس ــده  زمین ــوش ش ــف فرام تعری
ــاوری با  کــه در آن الزم اســت حاکمیــت فّن
راهبــرد تجــاری و نیازمندی هــای تحویــل 
یکپارچــه شــود.  ون گرمبرگــن )۲۰۰4( 
معتقــد اســت کــه حاکمیــت فّنــاوری 
ــری، ســاختارها و فرآیندها«  ــب رهب »ترکی
ــاری و  ــت تج ــب فعالی ــه ترکی ــت و ب اس

فّنــاوری اطالعــات می رســد.
ــاوری  ــا فّن ــد ت ــن دیدگاه هــا الزمن تمــام ای
اطالعــات باعــث تقویــت و گســترش 
 IT( ــوند ــازمان ش ــداف س ــا و اه راهبرده
Governance Institute, 2003(. بــه ایــن 

ــه جزو  ــاوری تبدیل ب ترتیــب، حاکمیــت فّن
جدایی ناپذیــر مهمــی از حاکمیــت شــرکتی 

ــت  ــت )Koo et al., 2010(. حاکمی ــده اس ش
ــاوری درون شــرکت بایــد به همســویی،  فّن
ــردازد.  ــازمانی بپ ــط س ــی و رواب یکپارچگ
ــی از  ــای ناش ــه مزای ــت ک ــخص اس مش
همســویی فّنــاوری و فعالیت هــای تجــاری 
ایــن اســت کــه هــر دو بــه دنبــال حصــول 
 .)Gordon, 2013( اهداف ســازمانی هســتند
ــاوری ابزارهایی  از نظر فعالیــت تجــاری، فّن
فعالیت هــای  یکپارچه ســازی  بــرای 
ســازمانی از طریــق حفــظ دوبــاره کاری 
و گلوگاه هــا فراهــم می کنــد. فعالیــت 
خــود حاکمیــت باعــث درک بهتــر و از ایــن 
رو روابــط کاری بهتــر بیــن فّنــاوری و بقیــه 
بخش هــای فعالیــت تجــاری می شــود. 
ــب  ــازده در قال ــد ب ــی مانن در نتیجــه، مزایای
ــادل برقرارشــده  ــش درآمد/ســود و تع افزای
بیــن ارزش آفرینــی )ریســک پذیری( و 
امنیــت )مدیریــت ریســک( را می تــوان 
ــت  ــن اس ــه، روش ــرد. گرچ ــایی ک شناس
کــه، عمدتــاً بــه دلیــل »تخصصی شــدن و 
عــدم ارتبــاط بیــن جوامــع ذی نفــع پراکنده 
ــطح  ــات در س ــاوری اطالع ــت فّن حاکمی
ــا پیدایــش اینترنــت ارزش  جهانــی« کــه ب
ــل  ــم مفص ــد، مفاهی ــان داده ان ــود را نش خ
گوناگــون حاکمیــت فّنــاوری هنــوز در حال 

.)Peterson 2004b, p. 41( تکاملنــد
ســازمان های گوناگونــی چارچوب هایــی 
را بــرای بهتریــن شــیوه های حاکمیــت 

ــد: ــاد کرده ان ــات ایج ــاوری اطالع فّن
• انجمــن مدیریــت خدمــات فّنــاوری 

اطالعــات )بــدون تاریــخ(
کنتــرل  و  حسابرســی  • انجمــن 
و   )ISACA( اطالعاتــی   سیســتم های 
مؤسســه حاکمیــت فّنــاوری اطالعــات  

)ITGI (
بــه گفتــه اســتافورد  )۲۰۰۳(، پرکاربردترین 
ــرل  ــد از COBIT )کنت ــا عبارتن چارچوب ه
اهــداف فّنــاوری اطالعــات و فّناوری هــای 
مرتبــط (، ITILw )کتابخانــه زیرســاخت 

 ISO17799: 2000 فّنــاوری اطالعــات ( و
)ســازمان اســتانداردهای بین المللــی(. 
چارچــوب COBIT در اصــل در ســال 
۱996 توســط انجمــن حسابرســی و کنترل 
ــاد  ــی )ISACA( ایج ــامانه های اطالعات س
ــوب  ــع چارچ ــوب در واق ــن چارچ ــد. ای ش
ــت  ــطح باالیی اس ــرل س ــت و کنت حاکمی
ــرل  ــدگاه کنت ــات را از دی ــاوری اطالع و فّن
و فرآینــد می بینــد. بــه ایــن ترتیــب، 
هــدف چارچــوب COBIT ایــن اســت کــه 
ــاری  ــت تج ــا فعالی ــات ب ــاوری اطالع فّن
همســو باشــد، مزایــای اســتفاده از فّنــاوری 
ــع  ــد،  از مناب ــر برس ــه حداکث ــات ب اطالع
ــتفاده  ــئوالنه اس ــات مس ــاوری اطالع فّن
ــات  ــاوری اطالع ــک های فّن ــود و ریس ش
ــد. چارچــوب  مدیریــت شــود و کاهــش یاب
ITLw چارچــوب مدیریــت خدماتــی اســت 

کــه توســط دفتــر تجــارت دولتــی  بریتانیــا 
ــر  ــتفاده بهت ــور اس ــه منظ ــه ۱98۰ ب در ده
از منابــع و خدمــات فّنــاوری اطالعــات 
ــن  ــخ(. ای ــدون تاری ــد )ITIL، ب ــاد ش ایج
چارچــوب در اصــل چارچــوب بســیار 
ــر  ــه، در نســخه اخی ــود ک فرآیندمحــوری ب
خــود )نســخه ۳(، تبدیــل بــه رویکــرد 
چرخــه حیات محورتــری شــده اســت. 
درحالی کــه چارچــوب COBIT شــرح 
می دهــد کــه الزم اســت »چــه کاری« 
ــه »نحــوه« انجــام  ــود، ITILw ب انجــام ش
ــه را  ــر وظیف ــد ه ــه« بای ــی ک کار و »کس

انجــام دهــد می پــردازد.
ــاوری،  ــت فّن ــر حاکمی ــرای مؤث ــرای اج ب
الزم اســت کــه مکانیســم هایی بــرای 
بــا  آن  یکپارچه ســازی  از  اطمینــان 
ــا،  ــا، هنجاره ــرد، ارزش ه ــت، راهب مأموری
فرهنــگ و ترویــج رفتارهــای مطلــوب 
در حــوزه فّنــاوری اطالعــات و نتایــج 
 Weill and Ross( ــود باشــد ــی موج حاکمیت
ــاوری  ــت فّن ــم های حاکمی 2004(. مکانیس

غالبــًا نشــان توانمنــدی ســازمان )در 

امنیتومدیریتریسک/
مقررات

حاکمیتراهبردشرکتی/
تجاری

حاکمیتفنّاوری

مدیریتوتحویلخدماتفنّاوریاطالعات

شکل۱. ارتباط حوزه های گوناگون راهبرد،حاکمیت و مدیریت ریسک با فّناوری اطالعات
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ــت  ــات و فعالی ــاوری اطالع ــای فّن حوزه ه
 Bradley et al., 2012; Karimi( )تجــاری
et al., 2000( و عملکــرد ســازمان اســت. 

حاکمیــت فّنــاوری از اهمیــت حیاتــی 
برخــوردار اســت، چــون تأثیــر چشــمگیری 
بــر ارزش حاصــل از ســرمایه گذاری در 
ــع،  ــات دارد. در واق ــاوری اطالع ــوزه فّن ح
ویــل و راس )۲۰۰4، ص ۳-4( معتقدنــد 
ــاوری اطالعــات  ــر فّن کــه »حاکمیــت مؤث
ــه  ــت ک ــی اس ــم در ارزش ــل مه ــا عام تنه
ســازمان از حــوزه فّنــاوری اطالعــات 
ایجــاد می کنــد«. مشــاهده می شــود 
ــم هایی  ــرای مکانیس ــا اج ــوان ب ــه می ت ک
ــاوری کــه طراحــی  ــت فّن در حــوزه حاکمی
ــردی  ــویی راهب ــه همس ــد ب ــی دارن خوب
ــگ  و  ــه هوان ــور ک ــت. همانط ــت یاف دس
همکارانــش )۲۰۱۰، ص ۲88( اشــاره 
کرده انــد، »انتظــار مــی رود، آن دســته 
فّنــاوری  حاکمیــت  مکانیســم های  از 
اطالعــات کــه طراحــی و هماهنگــی خوبی 
دارنــد، موجــب تصمیم هــا، اقدامــات و 
دارایی هایــی در حــوزه فّنــاوری  شــوند 
ــا مقاصــد  کــه همســویی مســتحکمتری ب
ــد«. ــازمان دارن ــی س ــردی و تاکتیک راهب

ــاوری  ــت فّن ــه صــورت خالصــه، حاکمی ب
ــات(  ــاوری اطالع ــت فّن ــه حاکمی )از جمل
هنــوز در حــال گســترش اســت. رویکردهــا 
گوناگونــی  مختلــف  چارچوب هــای  و 
وجــود دارنــد کــه ســازمان ها بــرای 
بــرآورده کــردن اهــداف سازمانیشــان 
تفســیر می کننــد. مدل هــای تجــاری 
جدیــد درون اینترنــت ارزش الزم اســت 
کــه بــا چارچوب هــای حاکمیتــی جدیــد در 
حــال گســترش بررســی شــوند کــه حداقل 
مکانیســم حاکمیتــی، همســویی راهبــردی 
و عملکــرد ســازمانی را بــه هــم پیونــد 
)Wu, 2015(. همکاری هــای  می دهنــد 
بیــن ســازمان های درون اینترنــت ارزش 
ــرد. ــؤال می ب ــر س ــادی را زی ــای ع مدل ه
بــه صــورت خالصــه، تحقیقاتــی بــه 
تفصیــل حاکمیــت و حریــم خصوصــی را با 
ــل  ــرای تحوی چارچوب هــای تثبیت شــده ب
فّنــاوری تشــریح کرده انــد، ایــن تحقیقــات 
ــوط  ــائل مرب ــر مس ــه تغیی ــد و ب قدیمی ان
ــت ارزش  ــاد در اینترن ــک و اعتم ــه ریس ب
ــن(  ــال بنیادی ــای دیجیت ــه فّناوری ه )و ن
نمی پردازنــد. ایــن شــکاف بیــن حاکمیــت 
و  فّناوری هــا  در  حریــم خصوصــی  و 
ــده  ــد درک نش ــال جدی ــوالت دیجیت تح
ــن در  ــن طرفی ــای بی ــت و همکاری ه اس

ــد. ــر کنن ــکاف را پ ــن ش ــه ای ــند ک تالش
ــاال  ــورت »ب ــه ص ــر ب ــات صوری ت تحقیق
ــان حاصــل  ــا اطمین ــد ت ــن« الزمن ــه پائی ب

ــاالی«  ــه ب ــن ب ــرد »پائی ــه رویک ــود ک ش
فعلــی بــه الزامــات کنترلــی و نظارتــی 
فعالیــت تجــاری نمی پردازنــد. وقتــی 
از شــیوه حاکمیــت منســوخی اســتفاده 
می شــود )Bank of England, 2019( کــه 
مانــع نــوآوری می شــود، شــرکت های 
جدیــد و مدل هــای تجــاری کــه درون 
اینترنــت ارزش و اقتصــاد بالکچیــن ایجــاد 

می شــوند محــدود خواهنــد شــد.

بانک هــا، مؤسســات مالــی یــا ســایر 
ســازمان ها( بــه صــورت خــودکار بــه 
وســیله گره هــای شــبکه از طریــق 
بررســی  رمزنــگاری  الگوریتم هــای 
برخــی  اگــر  حتــی  کــرد.  ثبــت  و 
متقلــب  غیرقابل اطمینــان،  گره هــا 
ــادر اســت  ــبکه ق ــند، ش ــکار باش ــا خراب ی
کــه بــه صــورت صحیــح تراکنش هــا 
را بررســی کنــد و مانــع دســتکاری 
مکانیســم های  طریــق  از  کل  دفتــر 
اجمــاع  اثبــات کار، اثبــات ســهام و 
تحمــل خطــای بیزانســی  اســت کــه 
ــاد ناظــر را  ــود نه ــا وج ــه انســان ی مداخل
ــد  ــروری می کن ــری غیرض ــاظ نظ از لح
)van Rijmenam et al., 2017(. اغراقــی 
ــاد  ــا اعتم ــز ی ــاد غیرمتمرک ــاره اعتم درب
رایانشــی و اهمیــت آن در کار نیســت: 
در واقــع، »گــذار از اعتمــاد بــه افــراد 
بــه اعتمــاد بــه ریاضیــات« اســت 
)Antonopoulos, 2014( و کاربــرد آن 
فراتــر از ایجــاد ارزهــای دیجیتــال 
غیرمتمرکــز اســت )Atzori, 2015(. بــا 
ــوالت  ــا، محص ــر، پلتفرم ه ــوالت اخی تح
ــتقل تر  ــد مس ــال جدی ــات دیجیت و خدم
ــه  ــدگان ب ــدگان و مصرف کنن و تولیدکنن
ــاظ  ــده اند. از لح ــر ش ــر نزدیک ت یکدیگ
تاریخــی، شــرایط خدمــات همیشــه 
ــد  ــا چن ــک ی ــه ی ــت ک ــرده اس ــم ک حک
نهــاد واســط مــورد اعتمــاد درون زنجیــره 
ــت  ــند. اینترن ــته باش ــور داش ــن حض تأمی
ارزش، بالکچیــن و قراردادهای هوشــمند 
می تواننــد ایــن اشــخاص ثالــث را حــذف 
کننــد و روش هــای جدیــدی را بــرای 
هماهنگ ســازی فعالیت هایــی ماننــد 
تخصیــص وظایــف، هماهنگ ســازی و 
ــع  ــه مناف ــرادی ک ــروه اف ــر گ ــارت ب نظ
اقتصــادی مشــترک دارنــد،  ولــی در نقاط 
جغرافیایــی مختلفــی حضــور دارنــد؛ 
ــت  ــا مدیری ــازمانی ب ــه س ــاز ب ــدون نی ب

ــد. ــه کنن ــزی ارائ مرک
بالکچیــن بــا پیکربنــدی توزیع شــده 
می توانــد راهــکاری قابل قبــول بــرای 
ــا ایــن  مســائل حریــم خصوصــی باشــد. ب
ــا »کنتــرل  ــادی ب ــه زی ــوز فاصل حــال، هن
کامــل حریــم خصوصــی« داریــم. در 
هویت هــای  کاربــران  بالکچیــن، 
از  رو  ایــن  از  و  دارنــد  »مســتعاری« 
هویت شــان در جهــان واقعــی تــا حــد 
زیــادی از طریــق رمزنــگاری کلیــد 
ــن  ــا ای ــود. ب ــت می ش ــی محافظ خصوص
ــا  ــه تراکنش ه ــوط ب ــات مرب ــال، جزئی ح
هنــوز کامــاًل شــفاف اســت، چــون 
همــه بــه دفتــر کل هــای توزیع شــده 

تراکنش هــای  بالکچیــن،  در 
الکترونیــک را  می تــوان بــدون 
مداخلــه انســانی، نهــادی مرکــزی 
و مرکــز کنتــرل یــا شــخص ثالــث 
ــیله  ــه وس ــودکار ب ــورت خ ــه ص ب
طریــق  از  شــبکه  گره هــای 
ــگاری بررســی  الگوریتم هــای رمزن
ــی  ــر برخ ــی اگ ــرد. حت ــت ک و ثب
ــان، متقلب  ــا غیرقابل اطمین گره ه
ــادر  ــبکه ق ــند، ش ــکار باش ــا خراب ی
ــح  ــورت صحی ــه ص ــه ب ــت ک اس
تراکنش هــا را بررســی کنــد و 
مانــع دســتکاری دفتــر کل از طریق 
مکانیســم های اجمــاع  اثبــات کار  
و اثبــات ســهام  اســت کــه مداخله 
انســان یــا وجــود نهــاد ناظــر 
را از لحــاظ نظــری غیرضــروری 

می کنــد

توسعه عملی حاکمیت و حریم 
خصوصی با اینترنت ارزش

بالکچیــن، نــوآوری ای کــه مبنــای 
اینترنــت ارزش اســت، مقــرر می کنــد 
بــاز  شــرکت کنندگان  شــبکه  کــه 
ــه  ــر را ب ــه یکدیگ ــت ک ــوده و الزم نیس ب
ــم  ــه ه ــا ب ــند ی ــل بشناس ــور تعام منظ
اعتمــاد داشــته باشــند. در بالکچیــن، 
تراکنش هــای الکترونیــک را  می تــوان 
بــدون مداخلــه انســان، نهــادی مرکــزی، 
یــا شــخص ثالــث )مثــاًل، دولت هــا، 
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ــور  ــه منظ ــران، ب ــد. کارب ــی دارن دسترس
حریــم خصوصی شــان،  از  محافظــت 
ارتقــای  تکنیک هــای  از  می تواننــد 
ــاًل  ــد )مث ــتفاده کنن ــی اس ــم خصوص حری
از آدرس جدیــدی بــرای هــر تراکنــش 
اســتفاده کننــد، تراکنش هایشــان را بــا 
ترکیــب آنهــا بــا ســایر مــوارد مبهــم کنند 
ــدگان  ــاًل، ارائه دهن ــا )مث ــه میانجی ه (، ب
کیــف پــول دیجیتــال( اعتمــاد کننــد یــا از 
ــات  ــه اطالع ــد ک سیســتمی اســتفاده کنن
اصلــی مربــوط بــه تراکنــش )مثــاًل، 
ــات  ــی آن( را از اطالع ــر زمان ــود و مه وج

می کنــد. تفکیــک  حســاس تر 
عــالوه بــر ایــن، اطالعــات حســاس را 
می تــوان روی بالکچیــن )یــا پایــگاه 
بــا  و  کــرد  ذخیــره  خصوصــی   داده( 
اســتفاده از اثــر انگشــت دیجیتــال بــه 
بالکچیــن  بــه  غیرقابل تغییــر  شــکل 
 .)Athey, 2016, 2017( عمومــی لینــک کــرد
ــوز  ــی هن ــوزه تحقیقات ــن ح ــه، ای درحالی ک
پــرکار اســت، پروتکل هــای جدیــدی بــرای 
ــاخته  ــش س ــای تراکن ــازی داده ه مبهم س
ــوند  ــث می ش ــا باع ــن کاره ــوند. ای می ش
ــش  ــگاری دان ــق رمزن ــران از طری ــه کارب ک
دسترســی  درجــات  اجــرای  و  صفــر  
مختلــف بــه اطالعــات تراکنــش بــه 
ــه  ــند؛ گرچ ــناس باش ــل ناش ــورت کام ص
ــازی  ــه مبهم س ــوان ب ــات نمی ت ــی اوق برخ
ــه  ــت ک ــن اس ــت . روش ــت یاف ــل دس کام
بالکچیــن  مختلــف  پیاده ســازی های 
ــم خصوصی  قادرند کــه از لحاظ ســطح  حری
ــکل  ــطح پروت ــان )در س ــه کاربران ش ــه ب ک
یــا از طریــق واســط قابل اعتمــاد( ارائــه 
می دهنــد بــا یکدیگــر رقابــت کننــد. 
در ترکیــب بــا اقدامــات ارتقــای حریــم 
ــتان  ــد بده بس ــن کار می توان ــی، ای خصوص
بیــن تمایــل کاربــران بــه تجربه هــای 
محصــول اختصاصــی و ضــرورت حفاظــت 
حــل  را  خصوصی شــان  اطالعــات  از 
ــای  ــازی داده ه ــورت ذخیره س ــد. در ص کن
کاربــران  بالکچیــن،  روی  حســاس 
در  را  داده هایشــان  کنتــرل  می تواننــد 
ــی  ــوز دسترس ــند و مج ــته باش ــار داش اختی
ــه مــرور زمــان  ــزوم ب ــه آن را در صــورت ل ب
واگــذار کننــد. مســلم اســت کــه الزم اســت 
حاکمیــت و حریــم خصوصــی در حــوزه 
ــه  ــت شــوند ک ــت« تثبی ــن مدیری »بالکچی
در آن قراردادهــای هوشــمند بــر اســاس 
قوانیــن حاکمیــت و حریــم خصوصــی ایجاد 
ــت«  ــن مدیری ــوند. ســپس، »بالکچی می ش
بــه فّناوری هــای شــرکت کننده متصــل 
می شــود و »کارکــرد کنترلــی« الزم را 

فراهــم می کنــد.

حاکمیت مشارکتی اینترنت ارزش

بســیاری از تحــوالت عملــی در حــوزه 
ــروز  ــه ام ــا ب ــن ت ــت ارزش و بالکچی اینترن
مشــارکتی و مســتلزم همــکاری میــان 
بوده انــد.  گوناگــون  شــرکت کنندگان 
حاکمیــت ایــن ســازمان های مشــارکتی 
ــا  ــن پروژه ه ــت ای ــی در موفقی ــی حیات نقش
دارد. بســیاری از راهکارهــای ســازمانی 
از  کنسرســیومی  توســط  بالکچیــن 

کــه فرهنــگ، اعتمــاد درون ســازمانی، مــدل 
ــر  ــن را تغیی ــره تأمی ــازار و زنجی ــاری و ب تج
می دهنــد. درحالی کــه، ایــن کار تالشــی 
بــرای تغییــر روش مدیریــت و حاکمیــت 
ــوآوران  ــی ن ــت، برخ ــاوری اس ــعه فّن توس
بــدون چشــم انداز روشــن یــا لینــک از طریق 
ــاری،  ــدل تج ــا م ــردی ب ــویی راهب همس
ــه  ــاوری شــروع ب ــا ریســک فّن ــت ی حاکمی
ــد. ــد می کنن ــای جدی ــتفاده از فّناوری ه اس

بالکچیــن و دفتــر کل توزیع شــده،  فّنــاوری 
نســبتاً پایــه ای هســتند کــه، وقتی بــه همراه 
 )Hyperledger Fabric ،جعبــه ابزارهــا )مثــاًل
ســاخته شــوند، می تواننــد بــه ســادگی 
ــات  ــد. تحقیق قابلیت شــان را گســترش دهن
کــه  می دهــد  نشــان   )Rutter, 2017(
رویکردهــای فعلــی بــه توســعه فّناوری های 
ــواًل به مســئله تجاری نســبتًا  بالکچین معم
کوچکی ماننــد مبــدأ کاالیــی واحد )شــراب، 
الماس، اســفناج یــا ریزپرداخت بیــن طرفین( 
ــده از  ــکار ایجادش ــپس، راه ــد. س می پردازن
طریــق بســط تکرارشــونده مســئله تجــاری 
پیشــرفت می کنــد. ســپس، مســئله تجــاری 
بــا افزایــش پیچیدگی هــای زنجیــره تأمیــن 
بــه حوزه هــای جدید نیــز تســری، و فّنــاوری 
توســعه می یابــد. بنابرایــن، حاکمیــت 
ــونده  ــه تکرارش ــن چرخ ــد از ای ــاوری بای فّن
ــا افزایــش پیچیدگی توســعه پیدا  پیــروی و ب

ــد. کن
ــاوری کنسرســیومی بــه همان  حاکمیــت فّن
انــدازه حاکمیــت »پلتفــرم بالکچیــن« برای 
ــه  ــا ب ــون آنه ــت دارد، چ ــازمان ها اهمی س
ــت  ــطح حاکمی ــن س ــا ای ــه ب ــورت روزان ص
حاکمیــت  داشــت.  خواهنــد  ســروکار 
جنبه هــای  تمــام  بــه  کنسرســیومی 
ــت  ــد و حاکمی ــوذ می کن ــن« نف »بالکچی
ــبکه  ــر ش ــای جدایی ناپذی ــی از مؤلفه ه یک

.)Cuomo, 2019( پایــدار اســت
ایــن تصــور وجــود دارد کــه مشــکالت 
پــروژه  کنسرســیوم های  در  حاکمیــت 
بالکچیــن بســیار شــبیه مشــکالتی اســت 
کــه از طریــق نرم افزارهــای منبــع بــاز 
ــد(.  ــد ش ــل خواه ــه ح ــد )و در ادام ــل ش ح
وقتــی الزامــات حاکمیــت درون ســازمان بــه 
همــراه موقعیــت اینترنــت ارزش بــرای تغییر 
ــک و ارزش مطابق با  ــای اعتماد/ریس مدل ه
توضیحــات قبلــی در نظــر گرفته می شــوند، 
ــت و  ــدل حاکمی ــد م ــت ارزش نیازمن اینترن
ــی  ــری از مدل ــی پیچیده ت ــم خصوص حری
ــاز  ــع ب ــای منب ــرای نرم افزاره ــه ب ــت ک اس

ــد. ــاد ش ایج
دولــت،  صنعــت،  دســت اندرکاران 
ــان  ــررات و محقق ــم مق ــازمان های تنظی س
ــا یکدیگــر در زمینــه اینترنــت  دانشــگاهی ب

 از لحــاظ تاریخــی، شــرایط خدمات 
ــا  همیشــه حکــم کــرده کــه یــک ی
ــاد  ــورد اعتم ــط م ــاد واس ــد نه چن
حضــور  تأمیــن  زنجیــره  درون 
داشــته باشــند. اینترنــت ارزش، 
بالکچیــن و قراردادهــای هوشــمند 
ــث  ــخاص ثال ــن اش ــد ای می توانن
روش هــای  و  کننــد  حــذف  را 
ــازی  ــرای هماهنگ س ــدی را ب جدی
فعالیت هایــی ماننــد تخصیــص 
و  هماهنگ ســازی  وظایــف، 
نظــارت بــر گــروه افــرادی کــه منافع 
اقتصــادی مشــترک دارنــد، ولــی در 
نقــاط جغرافیایــی مختلفــی حضور 
دارنــد بــدون نیــاز بــه ســازمانی بــا 

ــد ــه کنن ــزی ارائ ــت مرک مدیری

ــک  ــوند و ی ــازی می ش ــازمان ها پیاده س س
یــا چنــد الیــه کاربــردی روی »پلتفــرم 
بالکچیــن« ایجــاد می شــود. we.trade و 
ــی  ــور مال ــوزه ام ــی در ح Voltron نمونه های

.)Rutter, 2017( معامــالت هســتند
عالوه بــر ســازمان ها و موسســات ریشــه دار، 
ــز از مفهــوم  فین تــک  اســتفاده  دولت هــا نی
 .)Chiu, 2016; Puschmann, 2017( ــد می کنن
ــال  ــه دنب ــازمان ها ب ــد درون س ــز رش مراک
ــد هســتند  ــوآوری جدی ــاوری و ن ــت فّن تقوی
ــد  ــه می دهن ــدی را ارائ ــای جدی و راهکاره
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ارزش همــکاری می کننــد. بــرای مثــال، 
لینوکــس از طریق همــکاری برنامه نویســان 
بــه منظــور ایجــاد سیســتم عامــل منبــع باز 
ــال  ــر یونیکــس ایجــاد شــد. در ح ــی ب مبتن
ــای  ــایر حوزه ه ــه س ــه ب ــن تجرب حاضــر، ای
ــت. ــه اس ــترش یافت ــن گس ــاد اپلیکیش ایج

حاکمیــت فّنــاوری و حریــم خصوصــی 
اینترنــت ارزش را می تــوان بــه صــورت 
اصولــی بنــا کــرد تــا اطمینــان حاصل شــود 
که تمــام گروه هــای ذی نفــع در اکوسیســتم 
حاضرنــد و بــه مســائل زیــر رســیدگی 
ــدل  ــازی م ــد: پیاده س ــد و می پردازن می کنن
ــه  ــرکت ب ــیوم )ش ــرای کنسرس ــاری ب تج
شــرکت، شــرکت بــه مصرف کننــده(، تعیین 
ــوی و صــدور مجــوز و تعییــن  مالکیــت معن
نحــوه جــذب و مصــرف ســرمایه بــه منظور 
کمــک بــه پــروژه بالکچیــن. الزم اســت که 
ایــن اصــول بــرای رفــع کمبودهــای افقی و 
عمــودی حاکمیتــی، کــه در توســعه اینترنت 
ــد. ــود، گســترش یابن ــاهده می ش ارزش مش

درحالی کــه نهادهــای قدیمــی نقــش 
حاکمیتــی را در اغلــب کنسرســیوم های 
بالکچیــن ایفــا می کننــد، گزینــه جایگزیــن 
در واقــع »جوینــت ونچورهــای قــراردادی « 
هســتند کــه در آنهــا تمــام حقــوق و تعهدات 
بــر اســاس قــراردادی واحــد مدیریــت 
ــدل،  ــن م ــال، در ای ــن ح ــا ای ــود. ب می ش
شــرکت کنندگان احتمــااًل »مســئولیتی 
ــی  ــع مال ــود مناب ــه کمب ــترک« در زمین مش
ــد.  ــث دارن ــخاص ثال ــا اش ــا ب و اختالف ه
ــوار  ــت دش ــن اس ــز ممک ــری نی تصمیم گی
باشــد، چــون هرگونــه اقدامــی نیازمنــد تأیید 
تمــام اعضــا اســت. همانطــور کــه در پــروژه 
ــع تجــارت )شــراب(  مشــاهده  کاهــش موان
شــد، انتخاب موجودیــت جغرافیایــی کلیدی 
ــی  ــت جغرافیای ــد موجودی ــی چن اســت. وقت

حاضرنــد، مشــکالتی پیــش می آیــد.
همچنیــن، بــرای نحــوه تعییــن نماینــدگان 
دســته های مختلــف ذی نفعــان و نحــوه 
تفویــض اختیــار تصمیم گیــری، الزم اســت 
ــروژه بالکچین  ــان کنسرســیوم پ که ذی نفع

مشــخص شــوند.
ــراب(  ــارت )ش ــع تج ــش موان ــه کاه برنام
ــت،  ــر در صنع ــرکت های حاض ــامل ش ش
ایــن  بــه  خدمــات  ارائه دهنــدگان 
شــرکت ها )مثــاًل، متصدیــان ارســال 
محمولــه در کنسرســیوم پــروژه بالکچیــن 
دانشــگاهی،  مؤسســات  لجســتیک(، 
مؤسســات غیرانتفاعــی، برنامه نویســان 
نرم افــزار و کاربــران پــروژه بالکچیــن 
ــن  ــه ای ــت ک ــن، الزم اس ــت. همچنی اس
کنسرســیوم مشــخص کنــد کــه آیــا حقوق 
ــرق  ــدی ف ــای بع ــا اعض ــه ب ــای اولی اعض

ــردن  ــخص ک ــس از مش ــر. پ ــا خی دارد ی
ــت  ــان، هیئ ــون ذی نفع ــته های گوناگ دس
ــی  ــوه نمایندگ ــاره نح ــه درب ــره برنام مدی
و ســاختارها تصمیم گیــری می کننــد. 
ــان  ــده ذی نفع ــی نماین ــه فعل ــت برنام هیئ
کلیــدی در برنامــه کاهــش موانــع تجــارت 
)شــراب( اســت. حاکمیــت مشــارکتی هنوز 

ــت. ــل اس ــال تکام در ح

مسیر پیش رو

امــروزه، چارچوب هــای اســتاندارد حاکمیــت 
و حریــم خصوصــی غالبــاً از نظــر ســازمانی 
بــه  کمــک  هدف شــان  و  محدودنــد 
ــت  ــال و ماهی ــای دیجیت ــعه فّناوری ه توس
نیســت.  ارزش  اینترنــت  توزیع شــده 
Valen- همچنین، بســیاری بــر ایــن باورنــد(
ــاوری و  ــن فّن ــتی بی ــه گسس tine, 2016( ک

ــتانداردهای ریسک/ حاکمیت شــرکتی و اس
ــاوری وجود  نظارتــی و فرآیندهای تحویل فّن

.)Wu, 2015( دارد
همچنیــن، شــکاف هایی بیــن راهبــرد 
تجــاری، عملیات هــای حاکمیــت شــرکتی، 
مدیریــت ریســک، حاکمیــت و تحویــل 
ــاوری درون ســازمان وجــود دارد و ادغــام  فّن
عمــودی بــرای فّناوری هــای دیجیتــال 
ــوالت در  ــب تح ــت. اغل ــده اس ــام نش انج
ــل  ــا عوام ــد و ب ــه ۱99۰ و ۲۰۰۰ رخ دادن ده

ــتند. ــق نیس ــه منطب ــن ده ــذار ای تأثیرگ
ــکاف های  ــت ارزش، ش ــش اینترن ــا پیدای ب
ــون  ــد، چ ــود آم ــه وج ــری ب ــام افقی ت ادغ
هــر ذی نفــع مجموعــه راهبردهــا، فرآیندها، 
ــی  ــذار مختلف ــل تأثیرگ ــازمان ها و عوام س
ایجــاد  در حــال  ارزش  اینترنــت  دارد. 
ــاد، ارزش  ــد اعتم ــاری جدی ــای تج مدل ه
و ریســک بیــن ذی نفعــان ســازمان های 
مختلــف اســت. بنابرایــن، الزم اســت 
چارچوب هــای جدیــدی ایجــاد شــود 
ــری،  ــوق تصمیم گی ــرات حق ــه تغیی ــه ب ک
مســئولیت ها و مشــوق ها، ارتباطــات و 
ــد. الزم  ســازه های ســازمانی رســیدگی کنن
اســت کــه ایــن چارچوب هــا بــا خصوصیات 
ایــن جهــان جدیــد کــه  در آن چندیــن 
ــود دارد  ــده وج ــورت توزیع ش ــع  به ص ذی نف

ــند. ــق باش منطب
ــه  ــه ب ــدارد ک ــود ن ــدی وج ــوب واح چارچ
ــت ارزش  ــه اینترن ــودی ک ــای عم کمبوده
درون ســازمان ایجــاد کــرده اســت و ماهیت 
افقــی مدل هــای تجــاری توزیع شــده 

ــد. ــیدگی کن رس
بــه وضــوح، عناصــر اصلــی جدیــدی ایجــاد 
ــن چارچــوب  ــه ای ــد ب شــده اند کــه می توانن

کمــک کننــد:

• ســازمانی: بــا ایجــاد حاکمیــت مشــارکتی 
ــازمان درون س

• اســتانداردهای فّنــاوری در زمینــه حاکمیت 
و حریــم خصوصــی فّنــاوری هماننــد 

اســتانداردهای ایــزو  ۳۰۷
ــه  ــت تجــاری ک ــی حاکمی • مکانیســم فعل
درون ســازمان ایجــاد شــده اســت )کــه غالبًا 

امــروزه ارتباطــی بــا اســتانداردها نــدارد(
فرآینــد ایجــاد چارچوب هــای جدیــد 
حاکمیــت و حریــم خصوصــی حلقــه مفقود 
مدل هــای  چارچوب هــا  ایــن  اســت. 
ــت ارزش را در  ــد درون اینترن ــاری جدی تج
ــه صــورت تکرارشــونده  ــد و ب نظــر می گیرن
از مؤلفه هــای مختلــف عناصــر اصلــی برای 
ایجــاد مــداوم مکانیســم حاکمیتی اســتفاده 
می کننــد. اجــرای چارچــوب حاکمیــت 
فرآینــدی تک بــاره نیســت. الزم اســت 
کــه حاکمیــت و حریــم خصوصــی فّنــاوری 
مطابــق بــا توســعه مــداوم مدل هــای 
تغییــر  ارزش  اینترنــت  درون  تجــاری 
ــان  ــه ام ــت ب ــردن حاکمی ــا ک ــد. ره کنن
تحــوالت فّنــاوری و جایگــذاری آن »در 
زنجیــره« ذی نفعــان، مصرف کننــدگان و 
ــه  ــت ارزش را ب ــدگان درون اینترن تأمین کنن

خطــر می انــدازد.
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 6  راهی که اینرتنت ارزش
به اقتصاد جهان فایده می رساند1 

پانوس مکراس

مترجم: نگین جهانگیری
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۱. این مقاله ترجمه ای است از سایت:
 https://hackernoon.com/-6ways-the-internet-of-value-benefits-
the-world-economy-xc51377p

در دهــه گذشــته، شــاهد ظهــور تکنولوژی هــای جدیــدی ماننــد فّنــاوری 
ــرای  ــکل  ب ــک پروت ــوان ی ــه عن ــوان آن را ب ــه می ت ــم ک ــن بودی بالکچی
تعریــف و مبادلــه ارزش توصیــف کــرد. در رابطــه بــا ایــن موضــوع گفتــه 
ــد همــان  ــادالت آن همانن ــر ارزش و تب ــن ب ــر بالکچی می شــود، کــه تأثی
تاثیــر شــگرف اینترنــت بــر داده و تبــادالت آن اســت و درســت همانطــور 
کــه اینترنت در تبــادل و اســتفاده از اطالعــات انقالبــی ایجاد کــرد، فّناوری 
ــد.  ــادل ارزش ایجادکن ــت و تب ــی را در ثب ــت انقالب ــرار اس ــن ق بالکچی
همانطــور کــه در حــال تغییــر و تحــول بــه یــک اقتصــاد کامــاًل دیجیتــال 
هســتیم، بســیار مهــم اســت بــه ایــن موضــوع توجــه داشــته باشــیم کــه 
چگونــه فّناوری هــای جدیــد باعــث بهبــود زندگــی روزمــره مــا  و منجر به 
افزایــش ارزش جامعــه و اقتصــاد جهانــی می شــوند. رونــد جهانــی شــدن 
نیازمنــد ارتبــاط و معاملــه بــا یکدیگــر بــدون محدودیــت مکانــی اســت و 

برای تحقــق این امــر قابلیت هــای اتصــال، دسترســی پذیــری و همکاری 
ــش از  ــراد و کســب وکارها بی ــروزه انتظــار اف بســیار ضــروری هســتند. ام
پیــش مبتنــی بــر تحــرک بی وقفــه همه چیــز در زندگیشــان اســت. ایــن 
ــی  ــه خاطــر وجــود گوشــی های هوشــمند و برنامه های ــاً ب موضــوع عمدت
اســت کــه در آن، بــا فشــردن یــک دکمــه دسترســی بــه هرچیــزی امکان 
پذیــر اســت؛ امــا وقتــی نوبــت بــه ارائه دهنــدگان خدمــات مالی می رســد، 
ــراد  ــاز اف ــدی مواجــه می شــوند. نی ــات ب ــا تجربی ــب ب ــه اغل ــن زمین در ای
ــن از  ــه، لیک ــش یافت ــی افزای ــای بین الملل ــه پرداخت ه ــب وکارها ب و کس
آنجایــی کــه روش هــای ســنتی بانک هــا ایــن نیازهــای پرداختــی جدیــد 
افــراد و مشــاغل را برطــرف نمی کنــد، نیــاز بــه پرداخت هــای بین المللــی 
کم هزینــه، فــوری و قابــل  رهگیــری بــه طــور قابل مالحظــه ای افزایــش 
ــول  ــی پ ــروزی، جابه جای ــد ام ــتم های ناکارام ــا در سیس ــت؛ ام ــه اس یافت
ــدگان  ــا و ارائه دهن ــرای بانک ه ــاال ب ــای ب ــا هزینه ه ــراه ب ــا هم در دنی
خدمــات پرداختــی اســت.واقعیت این اســت کــه زیرســاخت های پرداخت 
بانکــی پــس از گذشــت ۵ دهــه از ایجــاد آنهــا، قدیمــی شــده و منجــر بــه 
ــد روز  ــا گذشــت چن تراکنش هــای گــران و کنــدی می شــود کــه حتــی ب

ــود. ــن ب ــوان از نتیجــه آن مطمئ نمی ت
ــردم از  ــه م ــد ک ــی باش ــالف انتظارات ــت برخ ــن اس ــه ممک ــن تجرب ای
اینترنــت ارزش خواهنــد داشــت؛ یعنــی جایــی کــه پــول ماننــد اطالعــات 
ــارد  ــزار میلی ــش از ۵ ه ــد. بی ــال می یاب ــص انتق ــدون نق ــرعت و ب ــه س ب
ــی  ــاب های بانک ــی در حس ــای بین الملل ــام تراکنش ه ــت انج دالر جه
ــاوری  ــتفاده از فّن ــا اس ــا ب ــت، ام ــده اس ــتفاده مان ــا بی اس ــر دنی سراس
ــر  ــد تغیی ــر می توان ــن ام ــده، ای ــگاری ش ــای رمزن ــن و دارایی ه بالکچی
ــر  ــت نقدینگــی بهت ــر، افزایــش ســرعت، مدیری ــد و هزینه هــای کمت کن
بــرای مؤسســات مالــی و تجربــه بهتــر مشــتریان را در پــی داشــته باشــد. 
بالکچیــن تقریبــاً می توانــد باعــث تغییــر تمامــی صنایــع موجــود شــود و 

ــد. ــاد کن ــری، ایج ــر و موفق ت ــای کارآمدت دنی
رمزدارایی هــا بحــث گســترده تری را در زمینــه روش هــای نوآورانــه 
پرداخت هــا و نقــش بخش هــای خصوصــی و عمومــی در ابــداع 
ــر  ــر و فراگیرت ــر، کارآمدت ــه صرفه ت ــرون ب ــرای مق ــد ب ــی جدی روش های

ــد. ــرده ان ــاد ک ــا ایج ــدن پرداخت ه ش
ایــن راه حل هــا و فّناوری هــا از جملــه کیــف پول هــای موبایلــی و 
ــکان را  ــن ام ــازه واردان ای ــه ت ــرایط،  ب ــردن ش ــوار ک ــا هم ــن، ب بالکچی
ــه  ــزرگ ک ــای ب ــام بانک ه ــه تم ــدود و ن ــدادی مع ــا تع ــا ب ــد ت می دهن
پرداخت هــای بین المللــی را تحــت ســلطه دارنــد، رقابــت کننــد. بالکچین 
ــر  ــا تغیی ــن و سرتاســر ، ب ــگاری ام ــان پرداخــت از لحــاظ رمزن ــک جری ی
ــد. ــه می ده ــات ارائ ــتراک گذاری اطالع ــه اش ــات در ب ــری و ثب ناپذی

مفهــوم اینترنــت ارزش نخســتین بــار توســط شــرکت ریپــل مطــرح شــد 
ــر  ــات در عص ــد اطالع ــه در آن ارزش همانن ــرد ک ــم ک ــی را مجس و دنیای
اینترنــت امــروز، مبادلــه می شــود. درســت همانگونــه کــه مــردم ســال ها 
پیــام، عکــس و فیلم هــا را به صــورت آنالیــن بــه اشــتراک می گذارنــد، بــا 
اســتفاده از اینترنــت ارزش، مبادلــه ارزش هــم می توانــد بی درنــگ انجــام 
شــود و ایــن امــر فقــط شــامل تبــادل پــول نمی شــود. بــا اینترنــت ارزش 
ــرد  ــه ک ــخاص را مبادل ــرای اش ــمند ب ــی ارزش ــه  دارای ــر گون ــود ه می ش
کــه شــامل ســهام، آرا، امتیــازات پــروازی ، اوراق بهــادار، دارایــی معنــوی، 

ــوارد دیگــر می شــود. موســیقی، اکتشــافات علمــی و م
تاکنــون خرید و فــروش یــا تبــادل ایــن دارایی هــا نیازمنــد بانــک، 
ــد خدمــات  نهــاد  ــی نیازمن ــه طــور کل ــا ب ــاری ی کمپانی هــای کارت اعتب
ــوع  ــا هرن ــن امــکان را می دهــد ت ــن ای ــی بالکچی ــوده اســت ول واســط ب
دارایــی بــدون نیــاز بــه واســطه، مســتقیماً از طرفی به طــرف دیگــر منتقل 
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شــود و فراینــد تأییــد، ثبــت دائــم و تکمیــل آن به ســرعت انجــام پذیــرد. 
فّنــاوری بالکچیــن به همــراه رمزدارایی هــا عناصــری کلیدی  هســتند که 

ــازند. ــد را ممکــن می س ــن فراین انجــام ای
ــر  ــل ب ــلط کام ــامانه تس ــر س ــه مدی ــنتی ک ــبکه های س ــالف ش ــر خ ب
داده و اطالعــات کاربــران دارد، در مدل هــای بالکچینــی، اطالعــات بــه 
نحــوی رمزنــگاری و نگهــداری می شــود کــه تنهــا مالــک داده توانایــی 
دسترســی بــه آن را دارد و هــر گونه دسترســی بــه داده نیازمند اخــذ مجوز 
ــبکه  ــراد و ش ــی اف ــای بالکچین ــب در مدل ه ــن ترتی ــه ای ــت. ب از او اس
ــل  ــراد منتق ــبکه و اف ــه ش ــاد ب ــگاه ارزش در اقتص ــا، جای ــن آنه فی مابی
می شــود. در دنیایــی بــا اتصــال، شــفافیت و اعتمــاد بــی واســطه محدود، 
وجــود نهادهــای ثالثی بــرای ســنجش، تعییــن و اعتباردهی منابــع ارزش 
در جامعــه و اقتصــاد ضــروری بــود. امــا در دنیایــی بــا ارتباطات گســترده  
ــوان از  ــاد، ارزش را می ت ــبکه های قابل اعتم ــفافیت و ش ــطه، ش بی واس
ــخص  ــده مش ــبکه های توزیع ش ــان در ش ــن همتای ــره بی ــق مذاک طری
کــرد. در ســطح کالن اقتصــادی، اینترنــت ارزش همچنیــن مــی تواند به 
کاهــش هزینــه کاالهــا و معامــالت کمــک کنــد تــا منجــر بــه افزایــش 
ــورها،  ــود در کش ــی موج ــی کنون ــتم های مال ــود. در سیس ــی ش نقدینگ
ــی  ــن الملل ــاری بی ــالت تج ــام معام ــرای انج ــا ب ــا و کمپانی ه بانک ه
بایــد پــول زیــادی را نگهــداری کننــد امــا بــا اینترنــت ارزش نیازمنــدی 

ــای  ــران دارد، در مدل ه ــات کارب ــر داده و اطالع ــل ب ــلط کام ــامانه تس ــر س ــه مدی ــنتی ک ــبکه های س ــالف ش ــر خ ب
بالکچینــی، اطالعــات بــه نحــوی رمزنــگاری و نگهــداری می شــود کــه تنهــا مالــک داده توانایــی دسترســی بــه آن را دارد 
و هــر گونــه دسترســی بــه داده نیازمنــد اخــذ مجــوز از او اســت، بدیــن ترتیــب در مدل هــای بالکچینــی افــراد و شــبکه 
فی مابیــن آنهــا جایــگاه ارزش در اقتصــاد بــه شــبکه و افــراد منتقــل می شــود. در دنیایــی بــا اتصــال، شــفافیت و اعتماد 
بــی واســطه محــدود، وجــود نهادهــای ثالثــی بــرای ســنجش، تعییــن و اعتباردهــی منابــع ارزش در جامعــه و اقتصــاد 

ــود ضــروری ب

بــه ایــن حســاب ها از میــان رفتــه و مبالــغ هنگفتــی از نقدینگــی بــرای 
اســتفاده موثرتــر در اقتصــاد جهانــی، آزاد می شــود. تراکنش های ســریع، 
ــر و  ــی راحت ت ــارت بین الملل ــی، تج ــا، وام ده ــردن دارایی ه ــزه ک توکنی

قراردادهــای هوشــمند تنهــا قســمتی از کاربــرد اینترنــت ارزش اســت.

پرداخت وجوه

فّنــاوری بالکچیــن و دارایی هــای رمزنــگاری شــده می توانــد بــا 
ــا  ــا و حواله ه ــد پرداخت ه ــروری، کل فراین ــطه های غیرض ــذف واس ح
ــای  ــاب و پرداخت ه ــویه حس ــرای تس ــی را ب ــد و راه حل های ــاده کن را س
ــد. برخــالف ســرویس ها و سیســتم های  ــه  ده ــوری و بی دردســر ارائ ف
ســنتی، سیســتم بالکچیــن متکــی بــر فراینــد کنــد تأییــد تراکنش هــا 
کــه معمــواًل از طریــق چنــد واســطه و کارهــای دســتی انجــام می شــود، 
نیســت و ایــن قابلیــت را دارد کــه بــا حــذف واســطه های غیرضــروری و 
جایگزینــی آنهــا بــا سیســتمی شــفاف، قابــل اعتمــاد و بــدون مــرز کــه 
ــازار ارز جهــان  ــا ب ــه تنه ــل دســترس همــگان اســت، ن ــی قاب ــه راحت ب
بلکــه کل صنعــت بانکــداری را نیــز منقلــب کنــد. دارایی هــای دیجیتال 
ــه  ــد، ب ــازی کن ــد در معامــالت کشــورها، نقــش ارز میانجــی را ب می توان
ــال  ــه ارز دیجیت ــود را ب ــول خ ــد پ ــور می توان ــک کش ــه ی ــا ک ــن معن ای

تبدیــل کــرده و کشــور مقصــد آن ارز را بــه پــول رایج کشــور خــود تبدیل 
کنــد.  در این صــورت دیگــر نیــاز بانک هــا و ســرویس های پرداختــی بــه 
حســاب های نسترو-وســترو از میــان مــی رود و هــزاران میلیــارد دالر که 
ــره  ــف ذخی ــه شــکل ارزهــای مختل ــی ب جهــت پرداخت هــای بین الملل
ــازار آزاد  ــی در ب ــاد جهان ــع اقتص ــتر به نف ــدی بیش ــرای بهره من ــده، ب ش
می شــود. بــا اســتفاده از دارایی رمزنــگاری شــده به عنــوان پــل ارتباطی، 
بانک هــا تنهــا بایــد پــول داخلــی کشــور را حفظ کننــد که ایــن امــر تعداد 
ــل  ــه حداق ــی را ب ــان مصرف ــازار و زم ــانات ب ــود، نوس ــطه های موج واس
ــی ارزش را  ــی واقع ــراه جابه جای ــه هم ــوه ب ــت وج ــاند و پرداخ می رس
ــت  ــزارز XRP اس ــه، رم ــای قابل توج ــی از نمونه ه ــد. یک ــر می کن میس
که توســط شــرکت ریپــل و مؤسســات مالی بــه دلیــل ســرعت و کارمزد 

ــرد. ــرار می گی پاییــن آن در نقــل و انتقــال دارایــی مــورد اســتفاده ق

توکن سازی دارایی

خریدوفــروش اوراق بهــادار و ســایر دارایی هــا ماننــد ســهام، اوراق 
قرضــه، کاالهــا و ســایر مشــتقات، نیازمنــد اقدامــی پیچیــده و هماهنگ 
بیــن بانک هــا، واســطه ها، اتاق هــای پایاپــای و صرافی هــا اســت. 
ــرا  ــد، زی ــم باش ــق ه ــد دقی ــه بای ــد بلک ــا کارآم ــه تنه ــد ن ــن فراین ای

ــه  ــان و هزین ــش زم ــا افزای ــتقیمی ب ــه مس ــه، رابط ــی اضاف پیچیدگ
دارد. فّنــاوری بالکچیــن بــا فراهم کــردن زیرســاختی فنــی کــه 
ــواع دارایی هــا را ســاده می کنــد، باعــث تســهیل ایــن  توکنیزه کــردن ان
ــق  ــی از طری ــای مال ــر دارایی ه ــه اکث ــی ک ــود. از آنجای ــد می ش فراین
ــوند،  ــروش می ش ــی خریدوف ــورت دیجیتال ــن به ص ــطه های آنالی واس
توکنیــزه کــردن آنهــا بــر بســتر بالکچیــن راه حلــی آســان بــرای تمــام 
ــن  ــه بالکچی ــوآور در زمین ــرکت های ن ــی از ش ــت. برخ ــان اس ذی نفع
ــمول  ــی جهان ش ــای واقع ــردن دارایی ه ــزه ک ــی توکنی ــال بررس در ح
ماننــد امــالک، اجنــاس و آثــار هنــری هســتند. ایــن امــر فراینــد انتقال 
مالکیــت دارایی هــای بــاارزش را ارزان، ســریع و راحــت می کنــد، 
ــی  ــا دارای ــرمایه گذاران ب ــش روی س ــدی پی ــای جدی ــن راه ه همچنی
محــدود می گــذارد و خریــد قســمتی از دارایی هــای بــاارزش یــا 
ــه انجامــش  ــادر ب ــاًل ق ــه قب ــی را ک ــر روی محصوالت ســرمایه گذاری ب

ــازد. ــن می س ــان ممک ــد برایش نبودن

وام

بانک هــا و ســایر شــرکت های وام دهنــده، بخــش وام را در انحصــار خــود 
قــرارداده و وام هایــی بــا ســود بــاال ارائــه می دهنــد. همچنیــن دسترســی 
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بــه ســرمایه اصلــی را بــر اســاس امتیــازات اعتبــاری و پارامترهــای دیگر 
ــدن  ــه ش ــواری و پرهزین ــب دش ــر موج ــن ام ــه ای ــد ک ــدود می کنن مح
فراینــد وام دهــی می شــود. درحالــی کــه بانک هــا از ایــن ویژگــی 
ــا بودجــه  ــه بانک هــا وابســته اســت ت ــد، اقتصــاد ب انحصــاری برخوردارن
الزم بــرای اقــالم گران قیمــت ماننــد خانه و خــودرو تأمیــن کنــد. فّناوری 
ــدی از  ــوع جدی ــا در ن ــد ت ــازه می ده ــا اج ــراد دنی ــام اف ــه تم ــن ب بالکچی
اکوسیســتم وام دهی مشــارکت کنند کــه بخشــی از امورمالــی غیرمتمرکز 
 defi ،ــترس تر ــی در دس ــتم مال ــک سیس ــاد ی ــرای ایج ــت. ب )DeFi( اس
ــن  ــبکه های بالکچی ــر روی ش ــی را ب ــای مال ــام برنامه ه ــد دارد تم قص
ــه تمــام افــراد ایــن اجــازه را می دهــد  قــرار دهــد. وام دهــی بی واســطه ب
ــد و وام  ــن و ارزان وام بگیرن ــاده، ام ــی س ــه روش ــت ب ــدون محدودی ــا ب ت
ــا و مؤسســات  ــی بانک ه ــک فضــای رقابت ــب در ی ــن ترتی ــه ای ــد. ب دهن
مجبــور بــه ارائــه پیشــنهادات بهتــری بــه مشــتریان خــود خواهنــد شــد.

سرمایه گذاری و تجارت بین المللی

ــدگان،  ــدگان و واردکنن ــش روی صادرکنن ــررات پی ــن و مق ــدد قوانی تع
ــت.  ــرده اس ــر ک ــیار پردردس ــی را بس ــارت بین الملل ــارکت در تج مش
پیگیــری کاالهــا و انتقــال آنهــا از هــر مرحلــه هنــوز نیازمنــد 

صحت و امنیت اطالعات

ــاد  ــورد اعتم ــطه های م ــرکت ها و واس ــا ش ــا ب ــتراک گذاری داده ه اش
ــات را  ــاز اطالع ــی غیرمج ــا دسترس ــن ب ــو رفت ــک ل ــه ریس همیش
ــوز  ــی هن ــات مال ــیاری از مؤسس ــر آن بس ــالوه ب ــراه دارد. ع ــه هم ب
ــر  ــن کار خط ــه ای ــد ک ــداری می کنن ــذ نگه ــات را روی کاغ اطالع
از بین رفتــن و هزینه هــای نگهــداری از اســناد را بــه میــزان 
ــای  ــن فراینده ــبکه بالکچی ــد. در ش ــش می ده ــی افزای قابل توجه
ســاده ای ماننــد صحت ســنجی و گــزارش داده هــا، دیجیتالــی کــردن 
اطالعــات احــراز هویتــی و تاریخچــه تراکنش هــا به صــورت 
ــد  ــوراً تأیی ــی ف خــودکار انجــام می شــود و از ســوی دیگــر اســناد مال
می شــوند، کــه ایــن کار ریســک کارهــای عملیاتــی، احتمــال 
کاله بــرداری و هم چنیــن هزینــه رســیدگی بــه داده هــا را بــرای 

مؤسســات مالــی کاهــش می دهــد.

نتیجه گیری

مزیت هــای بالکچیــن صرفــًا محــدود به زمینــه اقتصــادی نیســت و در 
حوزه هــای سیاســی، بشردوســتانه و اجتماعــی و علمــی نیــز پرکاربــرد 

بالکچیــن همچنیــن می تواند بــا ایجــاد خدمــات جدیــد و مبــادالت مســتقیم ارزش، برخــی از خدمــات مؤسســات مالی 
را از میــان بــردارد. در حــال حاضــر صنعتــی یکپارچــه حــول محــور بالکچیــن و دارایی هــای رمزنگاری شــده وجــود دارد 
ــد.  ــارت می کنن ــان نظ ــر جه ــا در سراس ــز دارایی ه ــادالت رم ــام مب ــر تم ــه ب ــود ک ــاتی اداره می ش ــط مؤسس ــه توس ک
صنعــت دارایی هــای رمزنــگاری شــده بــه ســرعت درحــال رشــد اســت و اقتصــاد بــه آرامــی درحــال تغییــر جهــت در 
راســتای ســازگاری بــا ایــن نیازهــا اســت؛ زیــرا دارایی هــای رمــز نــگاری شــده پتانســیل باالیــی دربــراورده کــردن ایــن 

نیازهــا دارنــد

دست نویســی اســناد و دفاتــرکل اســت.
بالکچیــن بــه تجــار و ســرمایه گذاران بین المللــی ایــن امــکان را می دهــد 
تــا از طریق دفتــرکل توزیع شــده کــه کاالهــای در حــال انتقال در سراســر 
جهان را بــه دقــت رهگیــری می کنــد، ســطح باالتــری از شــفافیت را ارائه 
ــده ســرمایه گذاری  ــای پیچی ــد ســاختن دنی ــا ساده ســازی و کارآم داده و ب

و تجــارت، صرفــه جویــی در زمــان و هزینــه را به همراه داشــته باشــد.

توافقنامه های امن تر با قراردادهای هوشمند

ــد  ــق منعق ــگام تواف ــاغل هن ــراد و مش ــت از اف ــور حفاظ ــا به منظ قرارداده
می شــوند؛ امــا ایــن حفاظــت بهــای زیــادی دارد. بــه دلیــل ماهیــت پیچیده 
قراردادهــا، فراینــد ایجــاد آن نیازمنــد کارهــای دســتی از ســوی متخصصان 
حقوقــی و همچنیــن صــرف زمــان و هزینــه اســت. قراردادهــای هوشــمند 
می تواننــد از طریــق کدهــای قطعــی و غیرقابل دســت کاری که روی بســتر 
بالکچیــن اجــرا می شــوند، توافقنامه هــا را به صــورت خــودکار اجــرا کننــد. 
ــرآورده شــدن  ــا ب ــد و تنهــا ب ــا دارایی هــا در ســپرده ها امــن می مانن ــول ی پ
ــه  ــاز ب ــرارداد آزاد می شــوند. قراردادهــای هوشــمند نی شــرایط خاصــی از ق
اعتمــاد بــرای عقــد قــرارداد را کاهــش داده و ریســک قراردادهــای مالــی و 

ــاند.  ــل می رس ــه حداق ــال دادگاهــی شــدن را ب احتم

ــاوری توســط گروه هــای  اســت. در حــال حاضــر ظرفیت هــای ایــن فّن
ــه  ــا ب ــی دنی ــع مشــکالت و چالش هــای واقع ــرای رف ــرای ب خاصــی ب

ــت. ــده اس کار گرفته ش
ــادالت  ــد و مب ــات جدی ــا ایجــاد خدم ــد ب ــن می توان ــن همچنی بالکچی
مســتقیم ارزش، برخــی از خدمــات مؤسســات مالــی را از میــان 
ــن  ــور بالکچی ــول مح ــه ح ــی یکپارچ ــر صنعت ــال حاض ــردارد. در ح ب
و دارایی هــای رمزنگاری شــده وجــود دارد کــه توســط مؤسســاتی 
ــر  ــا در سراس ــز دارایی ه ــادالت رم ــام مب ــر تم ــه ب ــود ک اداره می ش
ــه  ــگاری شــده ب ــای رمزن ــت دارایی ه ــد. صنع ــان نظــارت می کنن جه
ســرعت درحــال رشــد اســت و اقتصــاد بــه آرامــی درحــال تغییــر جهت 
ــز  ــای رم ــرا دارایی ه ــا اســت؛ زی ــن نیازه ــا ای در راســتای ســازگاری ب
نــگاری شــده پتانســیل باالیــی دربــرآورده کــردن ایــن نیازهــا دارنــد. 
ــادی وجــود دارد کــه باعــث اســتفاده آســان تر  ــروزه برنامه هــای زی ام
ــا  ــان بیشــتری را ب ــگاری شــده می شــود و مخاطب از دارایی هــای رمزن
ــای  ــای دارایی ه ــر از مزای ــی دیگ ــازد. یک ــنا می س ــت آش ــن صنع ای
ــث  ــه باع ــودن آن اســت ک ــز ب ــکار و غیرمتمرک ــده، آش ــگاری ش رمزن
ــود.  ــام ش ــان انج ــر زم ــه و در ه ــی آزادان ــن الملل ــارت بی ــود تج می ش
ــه  ــی اســت ک ــی مال ــده انقالب ــاوری، تســهیل کنن ــن فّن ــتفاده از ای اس

ــد. ــر می کن ــی توانمندت ــر مال ــر و از نظ ــه را متصل ت هم
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بالکچنی و اینرتنت ارزش
گفت وگوی جیم یوشنر با دان تاپسکات

مترجم:مصطفیحقی
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ــدادی ــنتع ــنر:م ــمیوش جی
ازکتابهــایشــماازجملــه
ویکــینومیکــس،دیجیتــال
ــالب ــراً،انق ــدواخی درحالرش
بالکچیــنراخواندهام.کارشــما
ــماز ــامایل ــت،ام ــتردهاس گس
ــال ــهدرح ــانیک ــهکس دریچ
انجــامتحقیــقوتوســعهو
ــوص ــتند،بهخص ــوآوریهس ن
درشــرکتهایصنعتــیبــزرگ

ــم. ــگاهکن ــهآنن ب
دانتاپســکات:خواهــش می کنــم. 

ــد. بفرمایی

ــینومیکس1 ــاویک ــمب میخواه
وهمــکاریجمعــیشــروعکنم.
میدانــمکــهشــماچهــارجنبــه
ازهمــکاریجمعیراشناســایی
کردهایــد:اینکــههمــکاری
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ــد؟ ــفکنی توصی
ــه  ــورد اینک ــا در م ــس، م ــی نومیک در ویک
ــادر  ــا را ق ــات م ــت اطالع ــه اینترن چگون
می ســازد تــا بــه روش هــای جدیــد 
همــکاری کنیــم، صحبــت کردیــم و پــس 

از آن در ویکــی نومیکــس کالن۲ ، در مــورد 
ــه  ــم کــه چگون ایــن موضــوع بحــث کردی
ایــن موضــوع فراتــر از شــرکت به هــر نهاد 
و بخــش در جامعــه، از جملــه مراقبت هــای 
ــت  ــالت و دول ــوزش، تحصی بهداشــتی، آم

گســترش می یابــد.
ــاده  ــاق خارق الع ــن اتف ــان، ای ــا از آن زم ام
ــر  ــوم کامپیوت ــم در عل ــوآوری مه ــن ن و ای
ــراع  ــا اخت ــوع ب ــن موض ــت. ای رخ داده اس
ــون  ــا اکن ــت. م ــه اس ــت قابل مقایس اینترن
ــم،  ــی داری ــت اطالعات ــک اینترن ــا ی نه تنه
ــت ارزش - بالکچیــن -  بلکــه یــک اینترن
نیــز داریــم. اینترنــت ارزش حتــی بزرگ تــر 
ــد  ــات خواه ــت اطالع ــر از اینترن و عمیق ت

ــود. ب

ایــنمبحــثحائــزاهمیــت
ــه ــمک ــنفکــرمیکن اســت.م
ــه ــنراب ــردمبالکچی ــرم اکث
ــکارز ــرایی ــهایب ــوانپای عن
جدیــد)بیتکویــن(وهمچنیــن
عامــل یــک عنــوان بــه
ــیاز ــازیبرخ ــرایخودکارس ب
تراکنشهــاتلقــیمیکننــد.
شــمامعتقدیدکاربــریآنخیلی
گســتردهتــرازایــناســت.آیــا
میتوانیــدبالکچیــنوپتانســیل
ــح ــادهتوضی ــانس ــهزب آنراب

ــد؟ دهی
ــت  ــه اینترن ــت ک ــال اس ــرای 4۰ س ــا ب م
ــی  ــن برخ ــر م ــته ایم. اگ ــات داش اطالع

ــا دان  ــاوری ب ــم یوشــنر ســردبیر نشــریه مدیریــت تحقیقــات فّن ــه ترجمــه شــده گفت وگــوی جی متــن ایــن مصاحب
تاپســکات پژوهشــگر حــوزه فّنــاوری اســت کــه در ایــن مجلــه دوره اول شــماره 62 در ســال 2019 منتشــر شــده اســت.

ــت.  ــه اس ــب وکار و جامع ــر کس ــاوری ب ــر فّن ــات تأثی ــورد تحقیق ــان در م ــته جه ــخاص برجس ــی از اش ــکات یک تاپس
ــز را تغییــر می دهــد« ــه چی ــی  هم ــکاری جمع ــه هم ــی نومیکــس: چگون ــه »ویک ــاب نوشــته اســت، از جمل  او 16 کت
ــاوری بیت کویــن و ســایر ارزهــای دیجیتــال جهــان را  )Penguin-Portfolio, 2006( و »انقــالب بالکچیــن: چگونــه فّن

تغییــر می دهــد« )Ibid, 2016( کــه ایــن کتــاب را همــراه بــا پســرش، الکــس، تألیــف کــرده اســت.
در ســال 2017، او و الکــس مؤسســه تحقیقاتــی بالکچیــن را تأســیس کردنــد، یــک اندیشــکده جهانــی کــه تحقیقــات 
نهایــی را در مــورد اســتراتژی بالکچیــن، مــوارد اســتفاده و تحــوالت ســازمانی مبتنــی بــر بالکچین انجــام می دهــد. او 
عضــو Order of Canada اســت و توســط Thinkers50 به عنــوان دومیــن متفکــر تأثیرگــذار مدیریــت و برتریــن متفکر 
دیجیتال در جهــان شــناخته شــده اســت. او اســتادیار در INSEAD و رئیس دانشــگاه ترنــت  در انتاریو اســت.او در خط 
مقــدم تفکــر در اینترنــت، تبدیــل دیجیتــال، جمع ســپاری و تغییــرات نســلی در تفکــر، یادگیــری و کار کــردن اســت. 
آخریــن کتــاب او بــر بالکچیــن متمرکــز اســت کــه بــه اعتقــاد او پایــه و اســاس اینترنــت ارزش خواهد بــود. تاپســکات 
معتقد اســت کــه بالکچیــن نســبت بــه اینترنــت تغییــرات گســترده تری را در روش هــای کار، ســازمان دهی و تعامل ما 
ایجــاد می کنــد. در ایــن مصاحبــه، او ایــن روندهــا و پیامدهــای آن هــا را بــرای مدیریــت نــوآوری و تحقیــق و توســعه 

ــد. ــرار می ده ــث ق ــی موردبح ــرکت های صنعت در ش
دانشــگاه  در  افتخــاری  اســتاد  و  فّنــاوری  تحقیقــات  مدیریــت  نشــریه  ســردبیر  نیــز  یوشــنر  جیــم 
شــرکت  در  را  نــوآوری  رهبــری  ارشــد  مدیریــت  ســمت های  پیشــتر  او  اســت.  )بریتانیــا(   اســتون  
Goodyear Tire and Rubber Company, Pitney Bowes, and Bell Atlantic  داشــته اســت. او دارای مــدرک 
 MBA کارشناســی و کارشناســی ارشــد در مهندســی مکانیــک و هوافضــا از دانشــگاه های کرنــل  و پرینســتون و مــدرک

ــت. ــی اس ــت  جنوب ــگاه متودیس از دانش

1.Wikinomics

2. Macrowikinomics 

 wikinomics و macro  ــه از ترکیب دو کلم
ــی  ــورت »ویک ــه ص ــت و ب ــده اس ایجادش
نومیکــس کالن« ترجمه شــده اســت - 

ــم. مترج
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ــا  ــت ی ــک پاورپوین ــد ی ــات مانن از اطالع
ــم در  ــال کن ــما ارس ــرای ش ــک PDF را ب ی
واقــع اطالعــات را بــرای شــما ارســال 
ــات  ــی از اطالع ــک کپ ــه ی ــم، بلک نمی کن
ــل آن  ــرده و اص ــال ک ــما ارس ــرای ش را ب
ــده در  ــن ای ــم. ای اطالعــات را حفــظ می کن
مــورد اطالعــات خــوب اســت، امــا وقتــی 
صحبــت از چیزهایــی می شــود کــه عمــاًل 
در اقتصــاد کاربــرد دارنــد ماننــد دارایی هــا، 
چیزهــای ارزشــمندی کــه متعلق به کســی 
اســت، چیزهایــی مانند پــول، ســهام، اوراق 
قرضــه، ابزارهــای مالــی، مالکیــت معنوی، 
ــارات  ــاداری ، اعتب ــازات وف ــا، امتی قرارداده
ــای  ــی دارایی ه ــا و حت ــت م ــن ، هوی کرب
ــا رأی،  ــر و موســیقی و ی فرهنگــی مانند هن
کپــی کــردن آن هــا ایــده وحشــتناکی 
ــی  ــد کس ــما نمی خواهی ــود. ش ــد ب خواه
ــن  ــر م ــد و اگ ــی کن ــما را کپ ــت ش هوی
۱۰۰۰ دالر بــرای شــما بفرســتم، واقعــًا 
ــول  ــا دارای آن پ ــن آی ــه م ــت ک ــم اس مه
هســتم یــا خیــر. رمزنــگاران بــرای دهه هــا 
ــپند«  ــل اس ــئله داب ــوع را »مس ــن موض ای

نامیده انــد.
روشــی کــه مــا ایــن مشــکل را در 
ــق  ــم از طری ــت می کنی ــان مدیری اقتصادم
ــا،  ــا، بورس ه ــون بانک ه ــطه هایی چ واس
دولت هــا، شــرکت های کارت اعتبــاری 
رســانه های  بــزرگ  شــرکت های  و 
اجتماعــی اســت. آن هــا تمــام منطــق 
ــوع  ــر ن ــرای ه ــب وکار را ب ــش و کس تراکن
تجــارت انجــام می دهنــد. آن هــا دارایــی را 
ــا شــخص شناســایی کــرده، تراکنش هــا  ب
ــن  ــداری و ای ــا را نگه ــویه، رکورده را تس
ــا  ــد ت ــم می کنن ــا فراه ــرای م ــکان را ب ام
ــروت  ــرای کســب وکار و ایجــاد ارزش و ث ب
در جامعــه بــه یکدیگــر اعتمــاد کنیــم. 
ــی  ــیار خوب ــا کار بس ــی، آن ه ــور کل ــه ط ب
انجــام داده انــد؛ امــا در ســال ۲۰۰8، زمانــی 
کــه وال اســتریت بــه عنــوان یکــی از ایــن 
ــن  ــرمایه داری را از بی ــاً س واســطه ها، تقریب
بــرد، مشــکالتی را تجربــه کردیم. گذشــته 
از مشــکالت نهــادی، مســائل دیگــری 
ــود  ــی وج ــتم های فعل ــورد سیس ــز در م نی
دارد. ایــن سیســتم ها متمرکــز هســتند، 
ــه  ــرد. ب ــک ک ــا را ه ــوان آن ه ــی می ت یعن
موجــب ایــن سیســتم ها چنــد میلیــارد 
ــده اند.  ــذف ش ــی ح ــاد جهان ــر از اقتص نف
ایــن سیســتم ها ســرعت کار را کاهــش 
می دهنــد. مثــاًل چــرا انتقــال پــول از یــک 
کشــور بــه کشــور دیگــر یــک هفتــه طول 

؟ می کشــد
مشــکل  بزرگ تریــن  مــن  نظــر  از 
ــا را  ــای م ــا داده ه ــه آن ه ــت ک ــن اس ای

ــد  ــی جدی ــک رده دارای ــا ی ــد. م می گیرن
ــه  ــم ب ــاد کرده ای ــال ایج ــر دیجیت در عص
نــام داده هــای شــخصی. واســطه ها آن 
ــه دو  ــروت را ب ــن ث ــرده و ای ــادره ک را مص
بخــش تقســیم می کننــد. در دنیــای امروز، 
مــا نمی توانیــم ایــن داده هــا را کنتــرل 
کــرده و از آن هــا بــرای برنامه ریــزی 
ــد  ــا بای ــم. م ــتفاده کنی ــود اس ــی خ زندگ
ــه  ــران ب ــداف دیگ ــا اه ــق ب ــا را مطاب آن ه
ایشــان واگــذار کنیــم. حریــم خصوصــی ما 
تضعیــف شــده اســت. آنچــه مــا نیــاز داریم 
سیســتمی اســت کــه در آن بتوانیــم آن 
ــه ســیاه دیجیتالی«  داده هــا را در یک »جعب
ــه  ــم و ب ــره کنی ــع آوری و ذخی مســتقل جم
ــی  ــا حت ــم ی ــث مجــوز بدهی اشــخاص ثال
ــالح  ــه ص ــور ک ــود همانط ــای خ از داده ه

می بینیــم کســب درآمــد کنیــم.
بالکچیــن نــه فقــط یــک اینترنــت 
ــت ارزش و  ــک اینترن ــه ی ــات، بلک اطالع
یــک دفتــر کل گســترده، جهانــی و توزیــع 
ــز  ــر چی ــه ه ــد ب ــه می توان ــده اســت ک ش
ــای  ــا طرح ه ــه ت ــول گرفت ــی- از پ باارزش
مهندســی، هویــت و رای هــای مــا - اجازه 
مدیریــت یــا تراکنــش را بــه صــورت امــن 
و خصوصــی بدهــد. بالکچیــن اســاس 
ــک  ــع ی ــت و در واق ــتمی اس ــن سیس چنی
رســانه دیجیتــال بومــی بــرای ارزش 

ــت. اس
ناشناســی  شــخص   ،۲۰۰8 ســال  در 
بــه نــام ساتوشــی ناکاموتــو مقالــه ای 
تاریخــی نوشــت کــه مشــکل دوبــار خــرج 
ــکل  ــخص ش ــرد. آن ش ــل ک ــردن را ح ک
ــام بیت کویــن  ــه ن ــول نقــد ب جدیــدی از پ
را ایجــاد کــرد کــه از طریــق آن افــراد 
می توانســتند بــه صــورت بی واســطه 
ــوان  ــد. می ت ــام دهن ــی انج ــش مال تراکن
ــا  ــرد، ام ــت ک ــن صحب ــاره بیت کوی درب
ــن نیســت.  ــه مهــم در اینجــا بیت کوی نکت
نکتــه مهــم، قابلیت هــای زیربنایــی خــود 

ــت. ــن اس ــاوری بالکچی فّن
بــا بالکچیــن، بــرای اولیــن بــار در تاریــخ 
بشــر، افــراد و ســازمان ها می تواننــد 
ــر  ــه یکدیگ ــطه ب ــدون واس ــتقیمًا و ب مس
ــه  ــطه ب ــا واس ــاد ب ــد. اعتم ــاد کنن اعتم
دســت نمی آیــد. بــا رمزنــگاری، همــکاری 
ــه دســت  و برخــی کدهــای هوشــمندانه ب
ــن را  ــس، ای ــرم، الک ــن و پس ــد. م می آی
»پروتــکل اعتمــاد« می نامیــم. ایــن 
بســیار مهــم اســت: اعتمــاد در اینجــا 

ــت . ــانه اس ــه رس ــته ب وابس
ــا وجــود آنکه بســیار  اینترنــت اطالعــات ب
ــن،  ــه نظــر م ــا ب ــزرگ اســت ام ــم و ب مه
ــت  ــط اینترن ــده توس ــاد ش ــرات ایج تغیی

یــک  فقــط  نــه  بالکچیــن 
ــک  ــه ی ــات، بلک ــت اطالع اینترن
ــر کل  ــک دفت ــت ارزش و ی اینترن
گســترده، جهانــی و توزیــع شــده 
اســت کــه می توانــد بــه هــر 
چیــز باارزشــی- از پــول گرفتــه تــا 
ــت و   ــی، هوی ــای مهندس طرح ه
ــت  ــازه مدیری ــا - اج ــای م رای ه
ــه صــورت امــن  ــش را ب ــا تراکن ی
ــن  ــد. بالکچی ــی بده و خصوص
اســاس چنیــن سیســتمی اســت 
و در واقــع یــک رســانه دیجیتــال 

ــت ــرای ارزش اس ــی ب بوم
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ــت  ــت ارزش آن را تح ــن و اینترن بالکچی
ــد داد. ــرار خواه ــعاع ق الش

ایــنمبحــثحائــزاهمیــت
ــوعرا ــنموض ــراای ــت.چ اس
مطــرحمیکنیــد؟چــهعواملــی
آن، شــدن بــزرگ باعــث
ــی ــددیجیتال ــولنق ــرازپ فرات

؟ د میشــو
بــا بالکچیــن، مــا دربــاره پتانســیل 
ــای  ــاد و مدل ه ــده در اقتص ــرات عم تغیی
ــت  ــم. اینترن ــت می کنی ــادی صحب اقتص
ــه  ــداد - بلک ــر ن ــب وکار را تغیی ــاً کس اساس
فقــط فرآیندهــای موجــود را در یــک 
ــاً،  ــرار داد. مطمئن ــی ق ــته بندی دیجیتال بس
ــورت  ــه ص ــی را ب ــد چیزهای ــما می توانی ش
آنالیــن بفروشــید و انــواع مدل هــای 
ــان هســتند،  ــی هوشــمندانه در جری تبلیغات
شــبیه  همچنــان  شــرکت ها  امــا 
ــان  ــا همچن ــتند و دولت ه ــرکت ها هس ش
ــی  ــر عمیق ــتند. تغیی ــا هس ــبیه دولت ه ش
در ســاختار یــا معمــاری بنیــادی ایــن 
ــرات  ــاد نشــده اســت. تغیی مؤسســات ایج
ــطح  ــط در س ــه فق ــن، ن ــی از بالکچی ناش
اطالعــات بلکــه در ســطح اقتصادی بســیار 

ــود. ــد ب ــق خواه عمی

ــد. ــحدهی ــترتوضی ــاًبیش لطف
وجــودپروتــکلاعتمــادچگونــه
معمــاریبنیــادییــکشــرکت

ــدداد؟ ــرخواه راتغیی
مــن آن را از نظــر تئــوری اقتصــادی 
ــال ۱994  ــن از س ــم داد. م ــح خواه توضی
ــده  ــاددان برن ــوز ، اقتص ــد ک ــاره رونال درب
ــک  ــرده ام. او ی ــت ک ــل صحب ــزه نوب جای
ــرا  ــید: چ ــاده پرس ــا س ــده ام ــؤال فریبن س
بنگاه هــا  وجــود دارنــد؟ اگــر حــق بــا 
آدام اســمیت باشــد و بــازار آزاد بهتریــن 
مکانیســم بــرای تخصیــص کاالهــا، 
خدمــات، مدیریــت اطالعــات، مــردم و 
ــه از  ــر مرحل ــه در ه ــرا هم ــد، چ ــول باش پ
مســیر تولیــد، پیمانــکار مســتقلی نیســتند؟ 

چــرا بنگاه هــا وجــود دارنــد؟
پاســخ کــوز در ایــن خصــوص، هزینه هــای 
ــش  ــای تراکن ــت. او هزینه ه ــش اس تراکن
ــف  ــار دســته تعری ــی در چه ــه طــور کل را ب
ــد  ــرض کنی ــه جســتجو؛ ف ــرد؛ اول هزین ک
قصــد ســاختن کفــش یــا ماشــین را داریــد، 
ــرای یافتــن افــراد، اطالعــات،  ــد ب مجبوری
پــول و مــواد مناســب بــه بــازار آزاد برویــد. 
ــگاه  ــود. بن ــد ب ــوس خواه ــک کاب ــن ی ای
ــای  ــل مرزه ــه داخ ــتجو را ب ــکل جس مش
کــه  جایــی  منتقــل می کنــد،  خــود 

مکانیســم هایی بــرای کســب منابــع و 
مدیریــت آن وجــود دارد.

دوم هزینه هــای هماهنگــی؛ هزینــه کار 
کــردن همــه ایــن افــراد و دارایی هــا بــدون 
یــک نهــاد هماهنــگ کننــده گــران اســت. 
در داخل شــرکت، مــا فرآیندهــای مدیریتی 
ــایر  ــارت و س ــران خس ــتم های جب و سیس
ــای  ــش هزینه ه ــرای کاه ــتگاه ها را ب دس

ــم. هماهنگــی داری
ــد  ــور کنی ــکاری؛ تص ــه پیمان ــوم هزین س
اگــر هــر فعالیــت کوچکــی در اقتصــاد 
ــک  ــد و ی ــرارداد باش ــک ق ــورت ی ــه ص ب
پزشــک هــر بــار کــه عمــل جراحــی انجام 
می دهــد، نیــاز به انعقــاد 8۰ قــرارداد داشــته 
ــراد،  ــزات، دارو، اف ــرارداد تجهی ــد - ق باش
امکانــات و دســتگاه ها و غیــره. وقتــی 
ــرکت  ــای ش ــل مرزه ــرارداد را در داخ آن ق
ــات  ــه تفاهم ــم ب ــم، می توانی ــرار بدهی ق
ــا را  ــیاری از تراکنش ه ــه بس ــراردادی ک ق

پوشــش می دهــد تکیــه کنیــم.
اعتمــاد؛  ایجــاد  هزینــه  چهــارم 
واســطه های اعتمادســاز، کســر قابــل 
توجهــی از هــر تراکنــش را بــه خــود 
ــان  ــه کل زم ــد و ب ــی دهن ــاص م اختص
می افزاینــد. تراکنــش  آن  پــردازش 

اینترنــت اطالعــات تــا حــدودی شــروع به 
ــا  ــرد. م ــش ک ــای تراکن ــش هزینه ه کاه
ــاهد کســب وکارهای  ــتر ش ــن بیش همچنی
شــبکه ای شــدیم - سیســکو یکــی از 
ــر شــبکه ای  ــی ب ــود - کــه مبتن اولین هــا ب
از شــرکا شــکل گرفــت؛ امــا ایــن شــرکت 
همچنــان یــک نهــاد ســازمان دهنــده 
ــیل  ــن پتانس ــن ای ــت. بالکچی ــم اس حاک
را دارد کــه ایــن هزینه هــای تراکنــش 
را از بیــن ببــرد. بــرای مثــال، می توانــد 
ــن  ــرای تأمی ــول ب ــن پ ــای یافت هزینه ه
ــد.  ــش ده ــادی کاه ــد زی ــا ح ــی را ت مال
ــا و  ــه بانک ه ــد ب ــور بودی ــاًل مجب ــما قب ش
 IPO ــد و ــر بروی ــذاران خطرپذی ــرمایه گ س
)عرضــه اولیــه ســهام( انجــام دهیــد. 
اکنــون می توانیــد یــک ICO )عرضــه 
اولیــه کویــن( را بــدون بانــک و ســایر 
 ICO .واســطه های مالــی انجــام دهیــد
هــا از ۱6۵ میلیــون دالر در ســال ۲۰۱6 بــه 
ــیده  ــته رس ــال گذش ــارد دالر در س 6 میلی
ــارد  ــه ۲۰ میلی ــک ب ــال نزدی ــت و امس اس

دالر خواهــد بــود.

جالباست!
و نــه بانکــی بــرای ســرمایه گــذاری وجــود 

دارد؛ نــه بــازار ســهام و نــه ســهام.

مبادلــه هزینههــای اینکــه

بــا بالکچیــن، مــا دربــاره پتانســیل 
و  اقتصــاد  در  عمــده  تغییــرات 
صحبــت  اقتصــادی  مدل هــای 
اساســًا  اینترنــت  می کنیــم. 
ــه  ــداد - بلک ــر ن ــب وکار را تغیی کس
فقــط فرآیندهــای موجــود را در 
ــرار  ــی ق ــته بندی دیجیتال ــک بس ی
داد. مطمئنــًا، شــما می توانیــد 
ــن  ــورت آنالی ــه ص ــی را ب چیزهای
مدل هــای  انــواع  و  بفروشــید 
ــان  ــمندانه در جری ــی هوش تبلیغات
ــان  هســتند، امــا شــرکت ها همچن
و  هســتند  شــرکت ها  شــبیه 
شــبیه  همچنــان  دولت هــا 
دولت هــا هســتند. تغییــر عمیقــی 
ــادی این  در ســاختار یا معمــاری بنی
ــت.  ــده اس ــاد نش ــات ایج مؤسس
ــن،  ــده بالکچی ــای آین ــا کاربرده ب
تغییــرات، نــه فقــط در ســطح 
اطالعــات بلکــه در ســطح اقتصادی 

ــود ــد ب ــق خواه ــیار عمی بس
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ــد،چــه ــهشــدتکاهــشیاب ب
ــرشــرکتهاخواهــد ــریب تاثی

ــت؟ داش
روشــی کــه مــا قابلیت هــا را در جامعــه 
ــرد.  ــد ک ــر خواه ــم تغیی ــگ می کنی هماهن
ــع شــده تر اســت.  ــده ای توزی ــا آین ــده م آین
ــوع  ــن موض ــه ای ــم ک ــر می کن ــن فک م
اجتنــاب ناپذیــر اســت. یــک جامعــه توزیــع 
شــده تر، واقعــًا تغییــر عمیقــی ایجــاد 
ــام  ــت انج ــر آن را درس ــرد و اگ ــد ک خواه
دهیــم، می توانــد تغییــر بســیار مثبتــی 

ــد. باش

آیــاایــنبــهایــندلیــلاســت
کــهبــاکاهــشچشــمگیر
هزینههــا،افــرادیکــهاحتمــاال
قبــالازســاختارهایموجــود
محــرومبودهانــدحــالآزاد
ــندو ــالقباش ــاخ ــدهاندت ش

ــد؟ ــارکتکنن مش
ــازار  ــدرت  ب ــا ق ــت؛ ام ــت اس ــاً درس  دقیق
بــر بســیاری از چیزهایــی کــه توســط 
ــده اند  ــت ش ــنتی محافظ ــرکت های س ش
نیــز تأثیــر می گــذارد. شــما نــه تنهــا 
عملیــات کارآمدتــری خواهیــد داشــت، 
ــد  ــر خواهن ــز توانمندت ــان نی ــه افرادت بلک
شــد. پیامدهــای اجتماعی بســیار گســترده 

اســت.
ــر  ــن  را در نظ ــک۱ زمی ــد تملی ــزی مانن چی
بگیریــد. هفتــاد درصــد از تملیک هــای 
زمیــن در جهــان قابــل اجــرا نیســتند. 
ممکــن اســت تملیــک یــک زمیــن در یک 
ــره  ــدوراس ذخی ــز در هن ــر متمرک کامپیوت
ــه  ــور ب ــی کــه یــک دیکتات شــود، امــا زمان
ــد:  ــت بگوی ــن اس ــد، ممک ــدرت می رس ق
»شــما یــک تکــه کاغــذ داریــد کــه 
ــتید،  ــود هس ــن خ ــک زمی ــد مال می گوی
ــد دوســت  ــزی می گوی ــر مرک ــا کامپیوت ام
من مالــک زمیــن شماســت.« و ایــن ماجرا 
ــک  ــر تملی ــت. اگ ــاده اس ــاق افت ــاً اتف واقع
زمیــن را روی یــک بالکچیــن قــرار دهیــد، 
ــه چالــش کشــید،  ــوان اعتبــار آن را ب نمی ت
چــرا کــه عمومــی اســت و بنابرایــن همــه 
ــه  ــه از جمل ــد - هم ــد آن را ببینن می توانن
دادگســتری،  وکالی  روزنامه نــگاران، 

مؤسســات بین المللــی و دولت هــا.

ــذف ــطهح ــرکتهایواس وش
میشــوند...

ــا  ــن تنه ــا ای ــد، ام ــاق می افت ــن اتف ــه ای بل
ــک  ــد نیســت. عــدم واســطه گــری ی پیام
ــی  ــا فرصت های ــت؛ ام ــزرگ اس ــل ب عام
نیز بــرای واســطه گری مجــدد وجــود دارد. 

این اصطالحی اســت کــه در ســال ۱994 و 
ــاب »اقتصــاد دیجیتال«   هنگام نوشــتن کت
ــم، اگــر واســطه  ــداع کــردم. ســپس گفت اب
ــر  ــه فک ــه ب ــت ک ــت آن اس ــتید، وق هس
باشــید. اشــاره کــردم کــه کتابفروشــی هــا 
واســطة بین ناشــران و خوانندگان هســتند، 
مــن ایــن فرضیــه را مطــرح کــردم کــه چیز 
جدیــدی که حتــی بزرگ تــر از کتابفروشــی 
ها اســت بــه عنــوان واســطه ایجــاد خواهد 
شــد و البتــه ایــن اتفــاق افتــاد. این واســطه 

ــود. ــازون ب آم
 

ــرکتها ــتش ــناس ــاممک آی
بــارویآوردنبــهتحقیــقو
ــظ ــتخــودراحف توســعه،هوی
کننــدامــافرآینــدتوســعه
محصــولبســیاربیشــترتوزیع
شــود؟نــهفقــطازطریــق
Chesbroughنــوآوریبــازکــه
ــر، ــه،بلکــهپویات ــهآنپرداخت ب

. کتیتر ر مشــا ، قتیتر مو
آیــامیتوانــدچیــزیبــرای
ــدایجاد توســعهمحصــولجدی
شــودکهشــبیهشــیوهســاخت
ــوود ــروزیدرهالی ــایام فیلمه

باشــد؟
ایــن بحــث در ویکی نومیکــس مطــرح 
شــده اســت، امــا اینترنــت اطالعــات 
فقــط می توانســت مــا را تــا ایــن حــد 
ــن را در  ــره تأمی ــک زنجی ــرد. ی ــش بب پی
نظــر بگیریــد. شــما شــرکای زیــادی 
ــد، امــا زنجیره هــای تأمیــن چیزهــای  داری
ــل  ــه دلی ــن ب ــتند و ای ــی هس ــیار ابتدای بس
ــات نیســت.  ــان اطالع ــت در جری محدودی
ــره  ــک زنجی ــه ی ــت ک ــل اس ــن دلی ــه ای ب
تأمیــن بایــد جریــان دارایی هــا را مدیریــت 
ــد  ــد، مانن ــه ارزش دارن ــی ک ــد . چیزهای کن
پــول و فرم هــای مالیاتــی، بارنامه هــا و 
ــر.  ــای دیگ ــواع چیزه ــی و ان ــناد امان اس

ــع  ــر کل توزی ــه دفت ــا ب ــه اینه ــی هم وقت
شــده منتقــل می شــود چــه اتفاقــی 
ــد داشــت  ــزی را خواهی ــد؟ شــما چی می افت
کــه مــا بــه عنــوان یــک وضعیــت  شــبکه 
 Tom Serres .اشــتراکی از آن یــاد می کنیــم
ــران تحقیقاتی  and Bettina Warburg  مدی

در مؤسســه بالکچیــن، در تــالش هســتند 
ــد.  ــر درک کنن ــن موضــوع را عمیق ت ــا ای ت
بــا نگاهــی بی درنــگ بــه شــبکه از طریــق 
ــز  ــک چی ــد ی ــه می توانن ــن، هم بالکچی
ــود  ــت وج ــخه از حقیق ــک نس ــد. ی را ببینن
ــارت  ــم تج ــه متابولیس ــت ک ــد داش خواه
را ســرعت می بخشــد. تعــداد وکال و 
ــا  ــرخ خط ــد. ن ــش می یاب ــطه ها کاه واس

ــل  ــک عام ــری ی ــطه گ ــدم واس ع
ــی  ــا فرصت های ــت؛ ام ــزرگ اس ب
ــرای واســطه گــری مجــدد  ــز ب نی
وجــود دارد. ایــن اصطالحــی 
و   1994 ســال  در  کــه  اســت 
هنــگام نوشــتن کتــاب »اقتصــاد 
کــردم.  ابــداع  دیجیتــال«  
ســپس گفتــم، اگــر واســطه 
هســتید، وقــت آن اســت کــه به 
ــه  ــردم ک ــاره ک ــید. اش ــر باش فک
ــن  ــطه بی ــا واس ــی ه کتابفروش
ــتند،  ــدگان هس ــران و خوانن ناش
مــن ایــن فرضیــه را مطــرح کردم 
کــه چیــز جدیــدی کــه حتــی 
هــا  کتابفروشــی  از  بزرگ تــر 
اســت بــه عنــوان واســطه ایجــاد 
خواهــد شــد و البتــه ایــن اتفــاق 
افتــاد. ایــن واســطه آمــازون بود

1. سیســتمی ماننــد نســق زراعــی در زمــان 
اصالحــات ارضــی کــه بــر اســاس آن زمیــن بــه 

ــت ــق می گرف ــق تعل ــب نس ــت صاح رعی



k u k n o s . i r 45آذر 1400

کاهــش می یابــد.
ایــن یــک صنعــت ۵۰ تریلیــون دالری 
ــه معنــای عصــر صنعتــی  اســت. امــروزه ب
تعــداد کمــی از شــرکت های یکپارچــه 
ــال،  ــوان مث ــه عن ــود دارد. ب ــودی  وج عم
شــرکت های رایانــه ای دیگــر رایانــه 
نمی ســازند. اپــل دســتگاه نمی ســازد؛ 
Foxconn  ایــن کار را می کنــد و ایــن 

اســت.  بــزرگ  برون ســپاری  یــک 
یکــی از بزرگ تریــن نقش هــای آن هــا 
ســازماندهی همــه تأمیــن کنندگان اســت. 
بــا بالکچیــن، فرصت هــای بزرگتــری 
بــرای توزیــع ســاخت و توزیــع اشــیا و تولید 
آن هــا بــه صــورت تقریبــاً در لحظــه وجــود 

ــت. ــد داش خواه

آیــابــهایــندلیــلاســت
ــنده ــکفروش ــضی ــهتعوی ک
ــک ــرایی ــت؟ب ــانتراس آس
فروشــندهکوچکتــرواجــد
شــرایطبــودنواتصــالآن

اســت؟ آســانتر
این هــا ویژگی هــای کوچکــی هســتند، 
ــن  ــه بالکچی ــزی ک ــن چی ــا اصلی تری ام
بــه ارمغــان مــی آورد شــفافیت بیشــتر 
اســت، بنابرایــن ارزش واقعــی آشــکار 
ــر و  ــهود، بازت ــی مش ــود. ارزش آفرین می ش
شــفاف تر اســت. حقیقــت، ایــن روزهــا بــه 
نوعــی موضــوع حساســی اســت. حقیقــت 
چیســت؟ بــا بالکچیــن، شــما یــک نســخه 
واحــد از حقیقــت دارید. امــروزه شــما گاهی 
ــارض را در  ــات صفحــات گســترده متع اوق
زنجیــره تأمیــن داریــد کــه در آن پنــج مدیر 
ظاهــر می شــوند کــه هــر کــدام داده هــای 
متفاوتــی دارنــد. اگــر مــا یــک نســخه واحد 
از حقیقــت داشــته باشــیم، بهبــود واقعی در 

ــات ایجــاد خواهــد شــد. ــن عملی ای

ــمادر ــن،ش ــالببالکچی درانق
ــت ــتارزشصحب ــورداینترن م
داراییهــای و میکنیــد
فیزیکــیرادرایــنحــوزه
ــال، ــرایمث ــد.ب ــرارمیدهی ق
ــارهویولناســترادیواریوس درب
ــن ــاطبی ــد.ارتب ــتکردی صحب
داراییهــای و بالکچیــن

فیزیکــیچیســت؟
هرگــز تراشــه ای در اســترادیواریوس تعبیــه 
نخواهــد شــد؛ امــا شــما می توانیــد کارهای 
ــره  ــترادیواریوس در زنجی ــا اس ــادی را ب زی
بلوکــی انجــام دهیــد. می توانیــد آن را 
ــد  ــک ICO انجــام دهی ــد و ســپس ی بخری
تــا همــه بتواننــد تکــه ای از ویولن را داشــته 

باشــند. شــما می توانیــد آن را در یــک مکان 
امــن ذخیــره کنیــد یــا مطمئــن شــوید کــه 
بــه درســتی بیمــه شــده باشــد یــا به اســتاد 
ــود  ــو داده ش ــمفونی تورنت ــرت در س کنس
ــش ارزش  ــا افزای ــری. ب ــز دیگ ــر چی ــا ه ی
دارایــی، ســرمایه گــذاران توکن هایــی را در 
اختیــار خواهنــد داشــت کــه نشــان دهنــده 
ــع اســترادیواریوس اســت. ســهمی در مناف

ــان ــیارآس ــارICOبس ــاانتش آی
ــرای ــالشب ــالفت ــت؟برخ اس
ایجــادیــکشــرکتبــرایدارایی

ــا؟ ه
ــرای یــک  ــد ب ــه. یــک شــرکت نمی توان بل

چیــز فیزیکــی IPO انجــام دهــد.

بالکچیــنچگونــهمیتوانــدبــر
نــوآوریدریــکفضــایخــاص

ــذارد؟ ــولتأثیربگ محص
وقتــی چیزهــا بیشــتر توزیــع شــده و 
فرصت هــای  می شــوند،  غیرمتمرکــز 
بیشــتری بــرای نــوآوری بــه وجــود می آیــد. 
ایــن هــم خــوب اســت هــم بــد. در اقتصــاد 
ــوآور در  ــک و ن ــرکت های کوچ ــروزی، ش ام
معــرض بلعیــده شــدن توســط شــرکت های 
بــزرگ دیجیتــال قــرار دارنــد. بایــد پذیرفــت 
عصــر دیجیتــال آنطــور کــه بســیاری از مــا 
ــی  ــوان فرع ــت. عن ــم نیس ــدوار بوده ای امی
کتــاب اقتصــاد دیجیتــال »وعــده و خطــر در 
عصــر هوشــمندی شــبکه ای« اســت. وقتی 
از مــن خواســته شــد تــا ویراســت بیســتمین 
ــاب  را  بنویســم،  نســخه انتشــار ســاالنه کت
مجبــور شــدم دوبــاره آن را بخوانــم و 
بازخوانــی آن همــراه بــا احســاس خفــت بود.
ــا  ــود ام ــه ب ــیار خوش بینان ــاب در کل بس کت
بخشــی از آن جوانــب تاریک را بیــان می کند. 
در ایــن بخــش بــه مجموعــه چیزهایــی که 
ــیده  ــتباه کش ــیر اش ــه مس ــت ب ــن اس ممک
ــال،  ــرای مث ــت. ب ــده اس ــاره ش ــود، اش ش
داده هــای مــا می توانــد توســط تعــداد کمــی 
ــم  ــا می توانی ــود. م ــط ش ــرکت ها ضب از ش
ــیم  ــته باش ــروت داش ــده از ث ــاخه فزاین دوش
ــه متوســط ممکــن  ــا رشــد اقتصــاد طبق و ب

ــود. ــر ش ــک و کوچک ت ــت کوچ اس
فکــر می کــردم شــاید داده هایــی کــه ایجــاد 
ــود  ــط ش ــران ضب ــط دیگ ــم توس می کنی
و حریــم خصوصــی مــا بــه طــور غیرقابــل 
ــم  ــب، نمی دان ــرود. خ ــن ب ــتی از بی برگش
به طــور برگشــت ناپذیر تخریــب شــده 
اســت یــا نــه، امــا مطمئنــاً در حــال نابودی 

ــت. اس
در ادامــه بیــان کــرده ام کــه ویرانــی خالق 
ــد:  ــدق نکن ــت ص ــن اس ــومپیتر۳  ممک ش

اصلی تریــن چیــزی کــه بالکچیــن 
ــفافیت  ــی آورد ش ــان م ــه ارمغ ب
بیشــتر اســت، بنابرایــن ارزش 
می شــود.  آشــکار  واقعــی 
ارزش آفرینــی مشــهود، بازتــر 
و شــفاف تر اســت. حقیقــت، 
ــوع  ــی موض ــه نوع ــا ب ــن روزه ای
حقیقــت  اســت.  حساســی 
چیســت؟ بــا بالکچیــن، شــما یک 
ــد ــت داری ــد از حقیق ــخه واح نس

۳. جــوزف شــومپیتر یــک اقتصــاددان 
اتریشــی-آمریکایی بــود )۱88۳-۱9۵۰( 
کــه بــه دلیــل نظریه هایــش دربــاره توســعه 
و  تجــاری  ســرمایه داری، چرخه هــای 
دیدگاه هایــش در مــورد اهمیــت کارآفرینان 
ــوآوری شــهرت یافــت. شــومپیتر یکــی  و ن
از تأثیرگذارتریــن اقتصاددانــان اوایــل قــرن 
بیســتم بــود و اصطــالح »ویرانــی خــالق« 
ــداع شــد،  ــر ســومبارت اب را کــه توســط ورن

ــم ــرد. - مترج ــج ک رای
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ــه  ــریع ب ــوی و س ــدر ق ــاوری آنق ــاید فّن ش
ــاغل  ــاد مش ــدون ایج ــه ب ــد ک ــود بیای وج
ــب  ــرد. خ ــن بب ــع را از بی ــد کل صنای جدی
ــه  ــد ک ــم هرچن ــل داری ــتغال کام االن اش

ــم. ــی داری ــه کاهش ــق رو ب رون
ــک  ــتن ی ــم داش ــر نمی کن ــه زودی، فک ب
شــغل فرضــی بــرای داشــتن یــک زندگــی 
ــر  ــورد آن فک ــد. در م ــود باش ــه موج مرف
ــغل  ــت، ش ــت از ۵۰ ایال ــد - در 48 ایال کنی
ــون و  ــده کامی ــردان رانن ــک م ــماره ی ش
بــرای زنــان صندوقــدار اســت. بیشــتر 
ایــن مشــاغل در یــک دهــه از بیــن خواهــد 

ــت. رف
و ایــن موضــوع فقــط شــامل کار یقــه آبی4  
ــاری را  ــد بیم ــا می توانن نیســت: کامپیوتره
ــد و داروها  بهتر از پزشــکان تشــخیص دهن
را بهتــر از داروســازان توزیــع کننــد و بهتــر 
از رادیولوژیســت ها اشــعه ایکــس را تجزیــه 
و تحلیــل کننــد. ترکیب هــوش مصنوعی و 
ــرب دوره بعدی،  ــاوری مخ بالکچین، دو فّن
منجر بــه بیــکاری ســاختاری خواهد شــد و 
مــا بــه یــک قــرارداد اجتماعــی جدیــد نیــاز 

خواهیــم داشــت.
ــاوری  ــم فّن ــر می کن ــه فک ــه ام ک ــن گفت م
ــه  ــرا هم ــد، زی ــع می کن ــم جم ــا را دور ه م
مــا بــه اطالعــات یکســانی دسترســی 
ــز  ــس آن نی ــا برعک ــت؛ ام ــم داش خواهی
ــن  ــا ممک ــد. م ــاق بیفت ــت اتف ــن اس ممک
اســت مطابــق بــا دیــدگاه خودمــان از ایــن 
ــمت  ــه س ــم و ب ــتفاده کنی ــات اس اطالع
دیــدگاه هــای رادیــکال و افراطــی متمایــل 
شــویم. مــن فکــر نمی کنــم هــدف از 
اطالعــات، اطــالع رســانی بــه تعــداد 
ــه  ــت ک ــن اس ــد. ای ــراد باش ــری از اف کثی
بــه آنهــا نســبت بــه تصــورات قبلــی شــان 
ــه  ــن موضــوع  منجــر ب ــم؛ ای آرامــش دهی
تکــه تکــه شــدن کامــل گفتمــان  عمومی 

ــود. ــی ش م

ــم.ممکــن ــاشــماموافق ــنب م
اســتایــنیــکنتیجــهطبیعی
ــه ــدک ــریباش ــزانتغیی ازمی
ــی ــد.وقت ــهمیکنن ــرادتجرب اف
ایــنهمــهعــدماطمینــان
وجــوددارد،مــردمدرآنچــه
فکــرمیکننــدمیداننــدبــه
ــا ــالآرامــشهســتند.آنه دنب
میخواهنــدبــاورکننــدکــه
میداننــددنیــابــهکجــامــیرود
ــانرا ــناطمین ــدای ومیخواهن
داشــتهباشــندکــهدرغبــاررها

نشــدهاند.
همــه ایــن چیزهــا زمینــه مســاعدی بــرای 

ــت  ــت. از دس ــر از آن اس ــا بدت ــم ی پوپولیس
ــل  ــه دلی ــده ب ــاالت متح ــغل در ای دادن ش
مکزیکی هــا یــا کانادایی هــا یــا بــرون 
ســپاری نیســت بلکــه بــه خاطــر تکنولوژی 
ــت دادن  ــد از دس ــک درص ــود و ی ــت. ن اس
ــبت داده  ــاوری نس ــرات فّن ــه تغیی ــغل ب ش
ــک پوپولیســت  ــرای ی ــا ب ــت؛ ام ــده اس ش
ــر  ــه خاط ــران را ب ــه دیگ ــت ک ــان اس آس
ایــن مشــکالت مقصــر بدانــد و بــه دنبــال 
درونگرایــی، ایجــاد یــک اقتصــاد محافظــه 
ــم  ــات ناسیونالیس ــته و تبلیغ ــه و بس کاران
ــده  ــتان را دی ــن داس ــاًل ای ــا قب ــد. م باش

ــم. بودی

ــت ــزصحب ــیتمرک ــمکم مایل
راتغییــردهــمودرمــورد
شــبکههایراهحــلجهانــی
ــن، ــرم ــم.ازنظ ــتکن صحب
شــبکهراهحلهــایجهانــی
خودســازمانده گــروه یــک
یکــی در اســت. هدفمنــد
از شــما کتابهایتــان از
درمانگاهــیدربخــشنهــم
نیواورلئــاندرشــرایطپــس
ــاً ــد.لطف ــالزدی ــانمث ازطوف
شــبکههای ایــن دربــاره
ــا ــاطب ــیدرارتب ــلجهان راهح
ــعه ــقوتوس ــدلتحقی ــکم ی

صحبــتکنیــد.
در مؤسســه تحقیقاتــی بالکچیــن، مــا 
در حــال انجــام برنامه هــای تحقیقاتــی 
ــت  ــروژه در دس ــتیم و 8۰ پ ــترک هس مش
اجــرا داریــم. برنامــه یکــی مانــده بــه آخــر 
ــود  ــی ب ــل جهان ــبکه راه ح ــه ش ــا برنام م
و بــه شــبکه های توزیــع شــده جدیــد 
ــد  ــعی دارن ــبکه ها س ــن ش ــت. ای می پرداخ
تــا مســائل حاکمیتــی را حــل و فصــل 
ــا  ــی   ی ــای مل ــط دولت ه ــه توس ــد ک کنن
شــرکت های واحــد کنتــرل نمی شــود 
ــژه در شــرایط محیــط اجتماعــی و  ــه وی و ب
ــدا  ــتری پی ــت بیش ــی اهمی ــی کنون سیاس
ــا را  ــط م ــه فق ــبکه ها ن ــن ش ــد. ای می کن
ــم،  ــادر می ســازند مشــکالت را حــل کنی ق
ــا  ــد ت ــم می کن ــکان را فراه ــن ام ــه ای بلک
ــدی  ــاًل جدی ــای کام ــه روش ه ــم  ب بتوانی
حاکمیــت بــر منابــع را  اعمــال کنیــم. ایــن 
شــبکه ها بــا مشــارکت ســازمان هــای 
دولت هــا،  دانشــگاهیان،  غیردولتــی، 
ــطوح  ــه س ــان در هم ــرکت ها و ذی نفع ش
شــکل می گیــرد و درنتیجــه چــون ذی 
ــرای انجام  ــد ب نفعان متعــددی حضــور دارن
ــاًل  ــه قب ــی ک ــه راه های ــد ب ــا می توانن کاره
تصــور نمی شــد دسترســی داشــته باشــند. 

ــاری  ــد بیم ــا می توانن کامپیوتره
را بهتــر از پزشــکان تشــخیص 
از  بهتــر  را  داروهــا  و  دهنــد 
ــد و بهتر از  ــع کنن ــازان توزی داروس
رادیولوژیســت ها اشــعه ایکــس 
را تجزیــه و تحلیــل کننــد. ترکیب 
هــوش مصنوعــی و بالکچیــن، 
ــدی،  ــرب دوره بع ــاوری مخ دو فّن
منجــر بــه بیــکاری ســاختاری 
خواهــد شــد و مــا بــه یــک 
ــاز  ــد نی ــی جدی ــرارداد اجتماع ق

خواهیــم داشــت

ــورها  ــیاری کش ــی در بس ــر یقه آب 4. کارگ
ــای  ــام کاره ــه انج ــه ب ــت ک ــری اس کارگ
دســت ورزی مشــغول اســت. کارهــای 
یقه آبــی اغلــب ســاختن یــا تعمیــر چیــزی 
ــل،  ــت. در مقاب ــی اس ــورت فیزیک ــه ص ب
کارگــر یقه ســفید معمــواًل در محیــط اداری 
مشــغول بــه کار اســت و بیشــتر پشــت یک 
کامپیوتــر یــا میز نشســته اســت. نوع ســوم 
کار بــه کارگــران خدماتــی )یقــه صورتــی( 
ــا  ــاط ب ــوط اســت کــه کارشــان در ارتب مرب
مشــتری، ســرگرمی، فروشــندگی و دیگــر 

ــی اســت. - مترجــم ــای خدمات کاره



k u k n o s . i r 47آذر 1400

تحقیقــات مــا نشــان می دهــد کــه ۱۰ نــوع 
از ایــن شــبکه ها وجــود دارد.

ــر  ــه ب ــی ک ــبکه مهم ــی ش ــا بررس ــا ب م
ــت اطالعــات حاکــم اســت شــروع  اینترن
ــت  ــدود هف ــه از ح ــن مجموع ــم. ای کردی
نــوع مختلــف شــبکه تشــکیل شــده 
اســت: گروه هــای اســتاندارد ماننــد 
IETF و W3C؛ گروه هــای خــط مشــی 

ماننــد Internet Governance Forum ؛ 
ــرز  ــاد م ــد بنی ــی مانن ــای حمایت گروه ه
عملیاتــی  شــبکه های  ؛  الکترونیکــی 
کــه فقــط کارهــا را انجــام می دهنــد 
- بــرای مثــال ICANN کــه نام هــای 
ــبکه های  ــد. ش ــت می کن ــه را مدیری دامن
عملیاتــی حمایتــی نیســتند. آن هــا در حال 
ایجــاد خــط مشــی نیســتند. آن هــا فقــط 
ــن  ــه ای ــد. هم ــام می دهن ــا را انج کاره
ــک  ــد و ی ــم می آین ــرد ه ــازمان ها گ س
شــبکه حاکمیتــی ایجــاد می کننــد؛ و اگــر 
ــازمان ها  ــن س ــک از ای ــر ی از کســی در ه
بپرســید کــه چــه کاری انجــام می دهنــد، 
مأموریــت خــود صحبــت  مــورد  در 
 ICANN ،خواهنــد کرد. بــه عنــوان مثــال
ــام  ــا در حــال ایجــاد ن ــت: »م خواهــد گف
دامنــه هســتیم.« امــا اگــر واقعــًا آن هــا را 
تحــت فشــار قــرار دهیــد، می گوینــد 
»مــا بخشــی از مجموعــه شــبکه های 
ــرای  ــعی در اج ــه س ــتیم ک ــی هس جهان
اینترنــت و حاکمیــت بــر اینترنــت دارنــد«

همچنیــن شــبکه های جدیــد و بســیار 
ــا  ــه آن ه ــا ب ــه م ــود دارد ک ــده وج پیچی
می گوییــم.  شــبکه ای   مؤسســات 
مجمــع جهانــی اقتصــاد  نمونــه ای از 
چنیــن شــبکه ای اســت کــه در حاکمیــت 

اینترنــت نیــز نقــش دارد.
چیــز دیگــری کــه در خصــوص بالکچین 
ــود  ــن ب ــت ای ــر وا می داش ــرا بــه فک م
ــا  ــوان ب ــری را می ت ــز دیگ ــه چی ــه چ ک
شــبکه ها تحــت حاکمیــت قــرار داد. 
بــه ارزهــای دیجیتــال فکــر کــردم. 
ــم  ــا ه ــرم ب ــن و پس ــی م ــک روز، وقت ی
ــه بودیــم، شــروع کردیــم  ــه اســکی رفت ب
ــک  ــرم ی ــت ها. پس ــه یادداش ــه مقایس ب
بانکــدار ســرمایه گذاری اســت و همــه 
ــی  ــن را  رصــد م ــن معامــالت بیت کوی ای
ــم کار  ــا ه ــم ب ــم گرفتی ــا تصمی ــرد. م ک
ــی نوشــت  ــه بســیار مهم ــم  و  او مقال کنی
ــت  ــن اس ــه ممک ــه چگون ــورد اینک در م
ــه روش بهتــری  بتوانیــم بیــت کویــن را ب
تحــت حاکمیــت قــرار دهیــم. ایــن منجــر 
بــه تصمیــم مــا بــرای همــکاری در کتاب 

ــد. ــن« ش ــالب بالکچی »انق
توســعه  و  تحقیــق  بــه  توجــه  بــا 

شــرکت ها، بیشــتر نوآوری هایــی کــه 
ــد  ــاد می کنن ــات ایج ــوالت و خدم محص
ــدل  ــت. م ــی اس ــش خصوص ــه بخ نتیج
ــور  ــه ط ــی ب ــای جهان ــبکه راه حل ه ش
ــا تدریجــًا  ــود؛ ام ــال نمی ش مســتقیم اعم
هیــچ کســب وکاری نمی توانــد در دنیایــی 
کــه در حــال شکســت اســت موفــق شــود 
و کســب وکارها بــرای دســتیابی بــه 
اجتناب ناپذیــری  به طــور  اهدافشــان 
بــه  و  گســترده تر  شــبکه های  بــه 
ــیده  ــکاری کش ــاختارهای هم ــمت س س

. ند می شــو

آیــانرمافزارهــایمتنبــاز،
ــهایاز ــس،نمون ــدلینوک مانن
ــماآنرا ــهش ــتک ــزیاس چی
شــبکهراهحلهــایجهانــی

میــد؟ مینا
از همــان اصــول اســتفاده می کنــد و 
می توانــد ذی نفعــان متعــددی داشــته 
ــراد،  ــاز، اف ــع ب ــه منب باشــد. در یــک جامع
ــد.  ــور دارن ــگاهیان حض ــرکت ها، دانش ش
ــی  ــازمان های غیردولت ــت س ــن اس ممک
ــد  ــه ایــن موضــوع اهمیــت می دهن کــه ب
نیــز وجــود داشــته باشــند. تــا جایــی 
ــه  ــاز را ب ــع ب ــوان یــک شــبکه منب کــه بت
عنــوان یــک شــبکه راه حــل جهانــی 
دســته  در  آن هــا  گرفــت،  نظــر  در 
شــبکه های عملیاتــی و تحویــل قــرار 
ــتند  ــبکه هایی هس ــا ش ــد. این ه می گیرن
کــه فقــط ســعی می کننــد چیــزی ایجــاد 

ــد. ــام دهن ــا کاری انج ــد ی کنن

ــگاهاضطــراری ماجــرایدرمان
نیواورلئــان چطــور؟ظاهــرا
امــا بســیارمــوردیبــود
ــود ــتخ ــهفعالی ــانب همچن
ادامــهمــیدهــد.شــماچنیــن
چیــزیراچگونــهدســتهبنــدی

؟ میکنیــد
ــورد  ــی در م ــتان باورنکردن ــک داس ــن ی ای
ــه از  ــت ک ــو اس ــام ج ــه ن ــجو ب ــک دانش ی
نیواورلئــان آمــده اســت. بعــد از طوفــان 
ــد  ــا ببین ــت ت ــان رف ــه نیواورلئ ــا، او ب کاترین
آیــا می تواننــد کمــک کنــد یــا خیــر. کاترینــا 
بخش نهــم را ویــران کــرده بــود؛ بنابراین جو 
یــک مرکــز مراقبــت ایجــاد کــرد. او گفــت: 
ــد  ــید، می توانی ــته باش ــت داش ــر اینترن »اگ
ــگاه همچنان  ــد.« درمان هر کاری انجــام دهی
ــیدگی  ــاالنه رس ــت س ــت. ظرفی ــال اس فع
بــه 9۰۰۰ بیمــار را دارد. ایــن نمونــه ای از 
همکاری اســت، امــا بیشــتر داســتان رهبری 

ــوان اســت. ــر ج ــک مبتک ــاده ی ــارق الع خ

و  تحقیــق  بــه  توجــه  بــا 
توســعه شــرکت ها، بیشــتر 
نوآوری هایــی کــه محصــوالت 
و خدمــات ایجــاد می کننــد 
نتیجــه بخــش خصوصــی 
راه  شــبکه  مــدل  اســت. 
حل هــای جهانــی بــه طــور 
مســتقیم اعمــال نمی شــود؛ 
ــب وکاری  ــًا هیچ کس اما تدریج
نمی توانــد در دنیایــی کــه در 
ــق  ــت موف ــت اس ــال شکس ح
شــود و کســب وکارها بــرای 
اهدافشــان  بــه  دســتیابی 
به طــور اجتناب ناپذیــری بــه 
شــبکه های گســترده تر و بــه 
ســمت ســاختارهای همــکاری 

می شــوند کشــیده 
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کــه بعــدی موضــوع
آن دربــاره میخواســتم
بومیــان کنــم، صحبــت
شــما اســت. دیجیتــال
ــس ــرک ــشازه ــاالًبی احتم
دیگــریایــنگــروهرامطالعــه
کردهایــدودرمــوردمعنــای
رشــدفــردیکــهازســنین
ــال ــاوریدیجیت ــافنّ ــنب پایی
کتــاب میکنــد زندگــی

؟ ید شــتها نو
وقتــی اولیــن کتابــم را در مــورد ایــن 
ــت آن در  ــه موضوعی ــتم ک ــوع نوش موض
ــزاره  ــالح ه ــود، از اصط ــا ب ــورد هزاره ه م
ــه  ــرا متوجــه شــدم ک اســتفاده نکــردم زی
ســال ۲۰۰۰ می آیــد و مــی رود و ایــن 
ــت...  ــل نیس ــده نس ــن کنن ــی تعیی ویژگ
ــه آن هــا لقــب »نســل نــت«  دادم.  مــن ب

ــد. ــج نش ــز رای ــالح هرگ ــن اصط ای
وقتــی متوجــه شــدم کــه فرزندانــم چگونه 
انــواع  از  زحمــت  بــدون  می تواننــد 
فّناوری هــای پیچیــده اســتفاده کننــد، 
شــروع بــه مطالعــه کــودکان کــردم. ایــن 
ــر  ــدا فک ــود. ابت ــه ۱99۰ ب ــل ده در اوای
ــتند!«  ــه هس ــن نابغ ــدان م ــردم: »فرزن ک
ســپس متوجــه شــدم کــه دوســتان آن هــا 
ــد.  ــاوری راحتن ــا فّن ــا ب ــد آن ه ــز مانن نی
ــودک  ــا ۳۰۰ ک ــال ۱998 کار ب ــن در س م
 Growing Up را شــروع کــردم و کتــاب
ــی در  ــای بزرگ ــتم. ایده ه Digital  را نوش

ایــن کتــاب وجــود دارد. بــه عنــوان مثــال، 
ایــن اولیــن بــار در تاریــخ بشــر اســت کــه 
در طــی آن جوانــان در مــورد چیــزی واقعــًا 
مهــم مرجــع هســتند. مــن در ۱۱ ســالگی 
در قطارهــای مــدل متخصــص بــودم، 
ــان  ــود. جوان ــرگرمی ب ــک س ــن ی ــا ای ام
امــروزی یــک متخصــص در انقــالب 
ــر  ــال تغیی ــن در ح ــتند و ای ــال هس دیجیت
ــت.  ــن اس ــره زمی ــادی در ک ــر نه دادن ه
ــرا  ــم، زی ــلی نداری ــکاف نس ــروز ش ــا ام م
بچه هــا و والدیــن بــه خوبــی بــا هــم کنــار 
می آینــد. مــا یــک نســل در حــال ســبقت 
داریــم کــه در آن بچه هــا در مســیر 
ــان  ــبقت از والدینش ــال س ــال در ح دیجیت

هســتند.
ــت.  ــوم  اس ــی ب ــکاس بیب ــت انع ــل ن نس
بیبــی بــوم بیــن ســال های ۱94۷ تــا 
۱96۵ اتفــاق افتــاد، ســپس نــرخ زاد و 
ــت.  ــدت ۱۲ ســال کاهــش یاف ــه م ــد ب ول
در حوالــی ســال ۱9۷8، نــرخ زادو ولــد 
افزایــش یافــت و در طــی ۲۰ ســال 
ــه  ــد ک ــد کردن ــی تولی ــل بزرگ ــد، نس بع
ــده  ــا نامی ــا هزاره ه ــل ژن Y و ی ــن نس ای

می شــوند. مــن آن هــا را نســل نــت 
. مــم می نا

اکنــون مــا نســل جدیــدی داریــم کــه انواع 
نام هــا را دارد –ژن V، موبایل هــا  - و بــه 
ــر  ــد درگی ــدو تول ــای واقعــی کلمــه از ب معن
ــی  ــز خوب ــاً چی ــن لزوم ــتند. ای ــت  هس بی
نیســت، امــا مــا فقــط یــک iPad را در 
ــودک  ــا ک ــم ت ــودک می اندازی ــکه ک کالس
ــم  ــر نمی کن ــخصاً فک ــد. ش ــاکت بمان س
یــک کــودک یــک ســاله نیــازی به توســعه 
مهارت هــای تعاملــی خــود بــا صفحــه 
نمایــش داشــته باشــد. آن هــا بایــد با ســگ 
ــاب  ــه اطــراف پرت ــوپ را ب ــد و ت ــازی کنن ب
کننــد و والدینشــان آن هــا را در آغــوش 

ــند. ــد و ببوس بگیرن
ــا  ــا هزاره ه ــی ب ــه تفاوت ــان چ ــن جوان ای
خواهنــد داشــت؟ آن هــا از هــر لحــاظ 
۱۰۰ برابــر بهتــر هســتند. نســل نــت 
چندیــن هنجــار دارد مثــاًل می خواهنــد 
ــن  ــد. م ــازی کنن ــی س ــا را سفارش چیزه
هرگــز نتوانســتم عضویــت باشــگاه میکــی 
مــاوس خــود را سفارشــی ســازی کنــم، اما 
ــود را  ــای خ ــد دنی ــا می توانن ــن بچه ه ای
ــه  ــودم، س ــه ب ــی بچ ــد. وقت ــر دهن تغیی
انتخــاب رســانه ای داشــتم. امــروز، بچه هــا 
ــلی  ــا نس ــد. آن ه ــاب دارن ــا انتخ میلیون ه
هســتند کــه خواهــان آزادی و انتخــاب 
ــان  ــه خواه ــور ک ــت همانط ــتند، درس هس

ــتند! ــیژن هس اکس
ــتند.  ــر هس ــلی مبتک ــن نس ــا همچنی آن ه
ــرعت  ــودم، س ــودک ب ــن ک ــه م ــی ک زمان
نــوآوری بســیار پاییــن بــود. مــا هــر ســال 
ــادا   ــی کان ــگاه مل ــه نمایش ــتان ب در تابس
می رفتیــم تــا نوآوری هــای آن ســال را 
ــی  ــوازم الکترونیک ــگاه ل ــم. در نمایش ببینی
مصرفــی  امســال، ۲۲۰۰۰ محصــول جدید 
و تقریبــا ۱۵۰۰ دســته بنــدی از محصوالت 

ــت. ــود داش وج
ــرعت را  ــه س ــت ک ــلی اس ــل نس ــن نس ای
ــه  ــته لحظ ــک خواس ــن ی ــت دارد. ای دوس
ای نیســت، بلکــه آن هــا انتظــارات به حــق  
دارنــد کــه کارهــا نبایــد آنقــدر طــول 

بکشــد.
آن هــا همچنیــن نســلی هســتند کــه 
ــا ورود  ــد و ب ــد خــوش بگذرانن دوســت دارن
ــود را وارد آن  ــگ خ ــط کار، فرهن ــه محی ب
محیــط می کننــد کــه واقعــاً فرهنــگ 

جدیــد کار اســت.
ــا  ــم. آن ه ــوش دهی ــا گ ــه آن ه ــد ب ــا بای م
ــند،  ــر برس ــه نظ ــب ب ــت عجی ــن اس ممک
امــا چیزهــای زیــادی وجــود دارد کــه 
ــردن  ــه ک ــا توج ــل کار ب ــم در مح می توانی

ــم. ــاد بگیری ــان ی ــه جوان ب

بیبــی  انعــکاس  نــت  نســل 
ــن  ــوم بی ــی ب ــت. بیب ــوم  اس ب
ــاق  ــا 1965 اتف ــال های 1947 ت س
افتــاد، ســپس نــرخ زاد و ولــد بــه 
ــت.  ــش یاف ــال کاه ــدت 12 س م
ــرخ زادو  ــال 1978، ن ــی س در حوال
ــی  ــت و در ط ــش یاف ــد افزای ول
20 ســال بعــد، نســل بزرگــی 
ــل  ــن نس ــه ای ــد ک ــد کردن تولی
ژن Y و یــا هزاره هــا نامیــده 
ــل  ــا را نس ــن آن ه ــوند. م می ش

نــت می نامــم
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ــر ــهفک ــیک ــیازچیزهای برخ
ــا ــهآنه ــدب ــردمبای ــدم میکنی

ــدچیســت؟ ــوشدهن گ
ــه  ــی ک ــه چیزهای ــم هم ــر می کن ــن فک م
ــی  ــت م ــانی و مدیری ــع انس ــورد مناب در م
ــروز  ــا ام ــت. م ــتباه اس ــااًل اش ــم احتم دانی
در شــرکت ها چــه کار می کنیــم؟ مــا 
کارمنــدان را جــذب، آمــوزش، جبــران، 
ــن  ــم. م ــی می کنی ــظ و ارزیاب ــارت، حف نظ
ــک از  ــچ ی ــد هی ــما نبای ــم ش ــر می کن فک

ــد. ــام دهی ــا را انج ــن کاره ای
اصــاًل نبایــد مجبــور بــه اســتخدام شــوید. 
شــما بایــد کار بــا جوانــان را از ســنین 
پاییــن شــروع کنیــد: بــه آن هــا دوره هــای 
کارآمــوزی، پروژه هــا، کار در مــدارس 
ــاده  ــا آم ــه آن ه ــی ک ــد. ســپس، زمان بدهی
ــرکت  ــه ش ــا ب ــتن آن ه ــوند، پیوس کار ش
ــود.  ــد ب ــرزی خواه ــم م ــک تصمی ــا ی تنه
ــتخدام  ــد را اس ــخص جدی ــک ش ــما ی ش
نمی کنیــد؛ شــما فــردی را کــه از قبــل 

می کنیــد. اســتخدام  می شناســید 
شــما هــم نبایــد افــراد را بــه آمــوزش 
محیط هــای  عــوض،  در  بفرســتید. 
یادگیــری کار را ایجــاد کنید کــه در آن کار و 

یادگیــری فعالیــت یکســانی باشــند.
ــد  ــل جدی ــا نس ــت، ام ــم اس ــران مه جب
ــت  ــری در کار خــود اهمی ــه یادگی بیشــتر ب
ــد. ــذاب باش ــد کار ج ــد و می خواهن می دهن

بازخــورد  دارنــد  انتظــار  جوانــان 
عملکردشــان را روزانــه دریافــت کننــد، نــه 

ســاالنه.
حفــظ اســتعداد؟ مــن فکــر نمی کنــم 
شــما افــراد را بــه معنــای عــام حفــظ 
کنیــد. شــما آن هــا را درگیــر می کنیــد. 
ــان در  ــن کارمندم ــه اولی ــی ب ــه تازگ ــا ب م
مؤسســه تحقیقــات بالک چیــن اجــازه 
دادیــم تــا ســازمان را تــرک کنــد تــا بتوانــد 
پــروژه خــودش را دنبال کنــد. مــا او را حفظ 
ــا  ــوز بخشــی از شــبکه م ــم - او هن می کنی
ــا  ــارج از مرزه ــال حاضــر خ ــت. او در ح اس

اســت.
همانطــور کــه گفتــم، اگــر از دریچــه ایــن 
نســل بــه آن نــگاه کنیــد، هــر چیــزی کــه 
امــروز از مدیریــت مــی دانیم اشــتباه اســت.

هزارههــا کــه چیزهایــی
ــی ــانچیزهای ــدهم میخواهن
ــش ــردمدرجنب ــهم ــتک اس
ــه ــیدرده ــتکار-زندگ کیفی
شــامل – میخواســتند 60
و همــکاری خودمختــاری،

مشــارکت...

مــن بــه افــراد در مؤسســه تحقیقــات 
ــد  ــما بای ــه ش ــم ک ــی گوی ــن م بالک چی
تعــادل خوبــی بیــن کار و زندگــی داشــته 
ــم کار،  ــا می خواهی ــا، م ــید. در اینج باش
زندگــی باشــد. مــا می خواهیــم کار 
ــد  ــر می خواهی ــد و اگ ــرگرم کننده باش س
کارهایــی را از خانــه انجــام دهیــد و 
متصــل باشــید، عالــی اســت. اگــر 
بخواهیــد متصــل نباشــید، آن هــم عالــی 

اســت.

ایــنمنطقــیاســت.شــما
کردیــد اشــاره همچنیــن
ــن ــاای ــدنب ــزرگش ــهب ک
تفکــر طــرز فنّاوریهــا
جوانــانراتغییــرمیدهــد.
ــتند، ــهایهس ــاچندوظیف آنه
ــه ــریب ــریادگی ــادرگی آنه
موقــعهســتند،آنهــاهمکاری
ــددر ــد.میتوانی بیشــتریدارن
مــوردآنصبحــتکنیــد؟اینکه
ــن ــاتآنالی ــباوق ــردماغل م
ــا ــودت ــثمیش ــتندباع هس
چــهچیــزیبــهدســتبیاورنــد
وچــهچیــزیراازدســت

ــد؟ بدهن
ــده،  ــتآن های پیچی ــی از آن داس ــن یک ای
ــر  ــت. فک ــد اس ــار ب ــوب/ اخب ــار خ اخب
ــن  ــز م ــا مغ ــا ب ــوان ه ــز ج ــم مغ می کن
فــرق دارد. بــه عنــوان مثــال، هــر دو بچه 
ــیقی  ــه موس ــوش دادن ب ــال گ ــن در ح م
ــن کار  ــم ای ــن نمی توان ــد و م کار می کنن
ــن اینطــوری کار  ــز م ــم. مغ را انجــام ده
نمی کنــد. مــن اینطــور بــزرگ شــده 
ــک کار را  ــط ی ــان فق ــک زم ــه در ی ام ک

ــم. ــام ده انج
طــرز تفکــر و دیــدگاه آنهــا متفــاوت 
 ،CEO ــا ــر ی ــوان یــک مدی ــه عن اســت. ب
ــا  ــه آن ه ــد ک ــر کنی ــت فک ــن اس ممک
ــط روز در  ــا در وس ــد ی ــًا کار نمی کنن واقع
ــد  ــی زنن ــه م ــی پرس ــبکه های اجتماع ش
ــه  ــی ک ــا مطالعات ــابه؛ ام ــزی مش ــا چی ی
ــه  ــد ک ــان داده ان ــم نش ــام داده ای ــا انج م
آن هــا کار می کننــد، آن هــا در چیــزی 
و  می شــوند  عمیق تــر  و  عمیق تــر 
ســپس اســتراحت می کننــد ومطالــب 
ورزشــی یــا چیــز دیگــری را مــرور 

. می کننــد
بــا گفتــن ایــن موضــوع، بــرای هــر 
ــی  ــد زمان ــه بای ــت ک ــی اس ــی بدیه کس
بــرای تأمــل پیــدا کنیــم. مــن در 

کــردم. ســخنرانی   INSEAD

 مــن در آنجــا اســتادیار هســتم. بــه آن هــا 

افــراد در مؤسســه  بــه  مــن 
مــی  بالک چیــن  تحقیقــات 
ــادل  ــد تع ــما بای ــه ش ــم ک گوی
زندگــی  و  کار  بیــن  خوبــی 
اینجــا،  در  باشــید.  داشــته 
زندگــی  کار،  مــا می خواهیــم 
کار  می خواهیــم  مــا  باشــد. 
اگــر  و  باشــد  ســرگرم کننده 
ــه  ــی را از خان ــد کارهای می خواهی
ــید،  ــل باش ــد و متص ــام دهی انج
عالــی اســت. اگــر بخواهیــد 
ــی  ــم عال ــید، آن ه ــل نباش متص

ســت ا
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گفتــم کــه بایــد زمانــی بــرای فکــر 
ــد  ــما نبای ــد. ش ــص دهی ــردن تخصی ک
فقــط اطالعــات را مــرور کنیــد. ایــن 
ــک  ــش، ی ــال پی ــت. ۲۰ س ــی نیس کاف
ــت:  ــن گف ــه م ــرد ب ــک میزگ ــوان در ی ج
ــر  ــر خب ــم. اگ ــه نمی خوان ــن روزنام »م
ــرد.«  ــد ک ــدا خواه ــرا پی ــد م ــم باش مه
وقتــی او ایــن را گفــت، فکــر کــردم، 
»جالــب اســت.« امــا فکــر نمی کنــم 
ــار را  ــد اخب ــب باشــد. شــما بای دیگــر جال
ــب  ــط مطال ــد فق ــد؛ و شــما نبای ــدا کنی پی
را مــرور کنیــد یــا بــه توییتــر نــگاه کنیــد. 
ــا  ــا انته ــدا ت ــاالت را از ابت ــد مق ــما بای ش
کنیــم  وانمــود  می توانیــم  بخوانیــد. 
کــه بریده بــرداری و نمونه بــرداری از 
ــق و  ــا  عمی ــود ت ــی ش ــث م ــب باع مطال
ــوآوری داشــته باشــیم؛ اما  آگاه باشــیم و ن
ــت  ــق اس ــش عمی ــتلزم دان ــوآوری مس ن
و دانــش، بنــا بــه تعریــف، تخصصــی 
اســت، حداقــل بــه گفتــه پیتــر دراکــر که 
در مــورد ایــن چیزهــا خردمنــد اســت؛ اما 
ــز ناشــی  ــق نی ــوآوری از همــکاری عمی ن
می شــود و فّنــاوری دیجیتــال بــه آن 

کمــک زیــادی می کنــد.

چــه موافقــم. شــما بــا
ــه ــانیک ــرایکس ــهایب توصی
Fortune 2000 شــرکتهای  در
پیشــرودرتحقیــقوتوســعهیــا
نــوآوریهســتندداریــد؟چگونه
ــد ــیمانن ــافنّاوریهای ــدب بای
بالکچیــنهمــراهشــوندو
آنهــارادرزمینــهفعالیــتخــود

ــد؟ ــهکارببرن ب
 Google .ــد تکنیــک ســاده وجــود دارد چن
Alerts یکــی از آن هاســت. مــن یــک 

Google Alert بالک چیــن دارم و هــر 

ــم را  ــه ذهن ــم ک ــه می خوان ــا مقال روز ده ه
در مــورد چیزهایــی کــه اصــاًل فکــرش را 
ــی  ــاق م ــت اتف ــن صنع ــردم در ای نمی ک

ــم. ــاده کن ــد آم افت
ــرای دســتیابی  امــا راه هــای عمیق تــری ب
دارد.  وجــود  دانــش  و  نــوآوری  بــه 
چیزهایــی ماننــد Inno360 )مــن یــک 
ــتم( و  ــرکت هس ــذار در آن ش ــرمایه گ س
ــی  ــن در ویک ــد آن. م ــر مانن ــوارد دیگ م
نومیکــس نوشــتم کــه اینهــا شــرکت های 
ــی هســتند کــه مدل هــای شــبکه ای  خوب

نــوآوری را امــکان پذیــر می کننــد.
یــا  بالک چیــن  می خواهیــد  اگــر 
کنیــد،  را درک  فّناوری هــای مشــابه 
اســتفاده شــخصی پیــش شــرط هــر نــوع 
ــول  ــد یــک کیــف پ درک اســت. شــما بای

بیــت کویــن دانلــود کنیــد و برویــد چیــزی 
ــا  ــه باعــث می شــود ت ــن تجرب ــد. ای بخری
در پنــج دقیقــه در مــورد رمزنــگاری کلیــد 
ــی کــه مــن تمــام  عمومــی بیشــتر از زمان
ــا شــما در ایــن مــورد صحبــت کنــم  روز ب

بیاموزیــد.
کمــی کنجــکاوی نشــان دهیــد. اگــر ایــن 
ــن دوره اینترنت اســت، از دوره  ــًا دومی واقع
ــد آن را از  اول بزرگتر اســت. شــاید بخواهی

نزدیــک بررســی کنیــد.
انــواع راه هــا بــرای آگاه شــدن وجــود دارد. 
یــک جامعــه تمرینــی پیرامــون بالک چین 
یــا بــرای موضوعــات وابســته ایجــاد کنید. 
ایــن یــک ایــده بســیار قدیمــی اســت، امــا 
ایــده ای اســت کــه زمــان آن فــرا رســیده 
ــرای  ــی ب ــون ابزارهای ــا اکن ــرا م اســت، زی

ــم. انجــام آن را داری
یــک محیــط  کــه  مطمئــن شــوید 
فنــی مشــترک داشــته باشــید. ایمیــل 
ــد  ــما بای ــد. ش ــام ده ــد کار را انج نمی توان
ابزارهــای همــکاری ســاختارمندتری 

داشــته باشــید.

ــور؟ ــازمانهاچط ــرانس رهب
چگونــهمیتواننــدنــوآورو

ــد؟ ــیبمانن ــروباق پیش
در مؤسســه بالکچیــن، مــا در حــال 
شــروع و بررســی پروژه هایــی در مــورد 
تأثیــر بالکچیــن بــر هفــت عملکــرد 
ــی،  ــر مال ــرای مدی مجموعــه C هســتیم. ب
ــط  ــه توس ــه گانه ک ــابداری س ــام حس انج
ــه  ــده اســت چگون ــی ش ــن معرف بالک چی
ــر در  ــن تغیی ــن بزرگ تری ــود؟ ای ــد ب خواه
ــت.  ــر اس ــرن اخی ــار ق ــابداری در چه حس
ــمت  ــه س ــن ب ــای تأمی ــی زنجیره ه وقت
ایــن فنــاوری  حرکــت می کننــد، بالکچین 
ــی دارد؟  ــه معنای ــات چ ــر عملی ــرای مدی ب
ــات،  ــاوری اطالع ــد فّن ــر ارش ــرای مدی ب
چگونــه خواهــد بــود؟ اینترنــت بــر تکامــل 
معمــاری فّنــاوری اطالعــات تأثیر گذاشــته 
اســت. ایــن نــوآوری آن را متحــول خواهــد 
کــرد. آیــا از آن خبــر داریــد؟ آیــا آن را 
ــع  ــن و مناب ــد؟ بالک چی ــی می کنی بررس
انســانی - وقتــی اســتعداد خــارج از مرزهای 
شــما باشــد، چــه معنایــی دارد؟ که بــه طور 

ــد. ــد ش ــن خواه ــده ای چنی فزاین
تغییــرات بزرگــی در نحــوه مدیریــت و 
ســاختار شــرکت ها در حــال رخ دادن اســت. 
ــر  ــد درگی ــاق می افت ــه اتف ــا آنچ ــود را ب خ
کنیــد و یــاد بگیریــد. چیزهایــی را امتحــان 
کنیــد. آزمایــش کنیــد. بــه  منابــع خارجــی 
اســتفاده کنیــد نگذاریــد این مــوج جدیــد از 

کنــار شــما بگــذرد.

اگــر می خواهیــد بالک چیــن 
ــابه را درک  ــای مش ــا فّناوری ه ی
کنیــد، اســتفاده شــخصی پیــش 
شــرط هر نــوع درک اســت. شــما 
بایــد یک کیــف پــول بیــت کوین 
دانلــود کنیــد و برویــد چیــزی 
بخریــد. ایــن تجربــه باعــث 
ــه در  ــج دقیق ــا در پن ــود ت می ش
ــی  ــد عموم ــگاری کلی ــورد رمزن م
ــام  ــن تم ــه م ــی ک ــتر از زمان بیش
مــورد  ایــن  در  بــا شــما  روز 

ــد ــم بیاموزی ــت کن صحب
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 جیتکس 2021؛
  سکوی پرواز

قـقـنــــوس
شرکت ققنوس به عنوان یکی از ایده های برتر مسابقه 

سوپر نوآ، به عنوان یکی از هفت نماینده برگزیده در 
فیوچرز استارز جیتکس انتخاب شد. هدف ققنوس از 
شرکت در نمایشگاه جیتکس 2021 دبی معرفی شبکه 

ققنوس، جذب ناشر و میزبان خارجی بوده است.
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شــرکت ققنــوس، یکــی از میزبانــان 
شــبکه ققنــوس و مســئول دبیرخانــه بنیاد 
ققنــوس اســت، ایــن شــرکت توانســت تــا 
به عنــوان یکــی از هفــت نماینــده ایــران و 
ــا حمایــت  ــوآ ب برگزیــده مســابقه ســوپر ن
صنــدوق نــوآوری و شــکوفایی در پاویــون 
ایــران و در فیوچــرز اســتارز جیتکــس 
۲۰۲۱ حضــور پیــدا کــرده و خدمــات و 
محصــوالت خــود را بــه حاضــران در ایــن 
ــد. ــی معرفــی کن ــزرگ بین الملل ــداد ب روی

ققنوس؛ برگزیده مسابقه 
سوپر نوآ از ایران

ــاری ۷۵۰  ــال ج ــوا س ــوپر ن ــداد س در روی
ــن  ــه از ای ــد ک ــام کردن ــت ن ــرکت ثب ش
میــان ۳9 اســتارتاپ انتخــاب شــدند 
شــرکت هایی  آن  اســتارتاپ   ۷ کــه 
از  یکــی  بودنــد.  ایــران  کشــور  از 
برگزیــدگان مســابقه ســوپر نــوا در  فیوچر 
 GITEX(  اســتارز نمایشــگاه جیتکــس
یکتــا  ۲۰۲۱، شــرکت   )Future Stars

ــا  ــت ب ــه رقاب ــه ب ــود ک ــارس ب ــوس پ ققن
اســتارتاپ های ســایر کشــورها پرداخــت.
ــالوه  ــس ع ــوآی جیتک ــوپر ن ــابقه س مس
ــرای  ــدن ب ــده ش ــت دی ــاد فرص ــر ایج ب
اســتارتاپ ها، حضــور ســرمایه گذاران و 

ــرد. ــاره ک اش
ــر  ــی مدی ــن راســتا محمــد  طهران در همی
توســعه کســب وکار ققنــوس دربــاره 
اســت:  گفتــه  جیتکــس  نمایشــگاه 
ققنــوس و چنــد اســتارتاپ دیگــر بــا 
ــکوفایی  ــوآوری و ش ــدوق ن ــت صن حمای
ــدوق  ــد. صن ــرکت کردن ــس ش در جیتک
نــوآوری و شــکوفایی چنــد مــاه قبــل 
ــرد.  ــر ک ــی را منتش ــگاه فراخوان از نمایش
حــدود ۱۰۰ شــرکت بــرای حضــور 
در جیتکــس اعــالم آمادگــی کردنــد 
و از بیــن ایــن صــد شــرکت، بیســت 
شــرکت برگزیــده شــدند. امــا بــرای 
ــور  ــت حض ــه جه ــرکتی ک ــد ش ــام ص تم
در جیتکــس ثبــت نــام کــرده بودنــد، 
دوره هــای آموزشــی مختلفــی اعــم از 
نحــوه  بین المللــی،  بازاریابی هــای 
تنظیــم قــرارداد، نحــوه تعامــل بــا 
شــرکای خارجــی و در مجمــوع دوره هایی 
کــه بــرای فعالیــت بین المللــی یــک 
اســتارتاپ مــورد نیــاز اســت، برگــزار شــد. 
فکــر می کنــم کمکــی کــه صنــدوق 
نــوآوری و شــکوفایی در ایــن زمینــه 
ــت.  ــمند اس ــرد ارزش ــتارتاپ ها ک ــه اس ب
ــن  ــتارتاپ ها ای ــه اس ــا ب ــن آموزش ه ای
مهــارت را می دهــد کــه بتواننــد بــه 
نحــو اثرگذارتــری در نمایشــگاه های 

خریداران واقعــی در میان داوران مســابقه، 
امــکان بهــره منــدی از جایزه نقــدی ۲۰۰ 
هــزار دالری را بــرای اســتارتاپ ها را 

ــت. ــرده اس ــم ک فراه
اســتارز  فیوچــرز  در  اســت  گفتنــی 
ارائــه  کارگاه  جیتکــس  نمایشــگاه 
محصــول و معرفــی توســط شــرکت 
ققنــوس بــرای داوران، ســرمایه گذاران 
و فعــاالن فّنــاوری بــا هــدف توســعه 
کســب و کار، جــذب ناشــر و میزبــان 
در  پیشــرو  ققنــوس،  شــد.  برگــزار 
ــرکل  ــن و دفت ــاوری بالک چی ــه فّن زمین
توزیع شــده، توانســته اســت تــا بــا توســعه 
خدمــات و محصــوالت متنــوع نســبت 
ــره  ــاوری زنجی ــازی فّن ــردی س ــه کارب ب
ــرفت  ــاز پیش ــور، زمینه س ــی در کش بلوک
ــال  ــاوری و اقتصــاد دیجیت اکوسیســتم فّن

شــود.
ــی  ــوالت مبتن ــات و محص ــه خدم  از جمل
ــه توســط شــرکت  ــوس ک ــر شــبکه ققن ب
ققنــوس طراحــی و توســعه داده شــده باید 
ــامانه رای  ــوس، س ــن ققن ــف توک ــه کی ب
ــش،  ــن آرام ــر بالک چی ــی ب ــری مبتن گی
ــوس،  ــزاری ققن ــخت اف ــن س ــف توک کی
ــال، ســکوی  ــرات دیجیت ــا، ب ســامانه بی ت
تامیــن مالــی جمعــی، توکــن نشــان ریال 
ــوس  ــز ققن ــر متمرک ــه غی ــز مبادل و مرک
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کننــد. بین المللــی شــرکت 
طهرانــی همچنیــن بــا بیــان اینکــه 
ــای  ــران در عرصه ه ــم ای ــا پرچ ــور ب حض
بین المللــی حضــور ســختی اســت، اظهــار 
ــرای توســعه کســب و کار  کــرده اســت: ب
در ســطح بین المللــی داشــتن عنــوان 
ایرانــی بــه خــودی خــود یــک ســد 
محســوب می شــود. بــه رغــم وجــود 
ــرمایه گذاران و  ــه س ــدی مراجع ــن س چنی
ــا  ــتارتاپ های م ــه اس ــی ب شــرکای خارج
بســیار چشــمگیر بــود. البتــه بایــد بگویــم 
متاســفانه مراجعاتــی کــه می شــد بــا ایــن 
ــور  ــتارتاپ را در کش ــه اس ــود ک ــدف ب ه
ــوان  ــه تحــت عن ــد، ن خودشــان host کنن
ــا  ــی. ب ــر ایران ــک پارتن ــا ی ــکاری ب هم
ــای  ــه ظرفیت ه ــه ب ــا توج ــا ب ــام اینه تم
باالیــی کــه در کشــورهای مختلــف از 
جملــه امــارات وجــود دارد و بــا توجــه 
ــه در  ــادی ک ــیار زی ــای بس ــه چالش ه ب
حــوزه کارآفرینــی در داخــل کشــور وجــود 
دارد، بــه نظــرم نمایشــگاه جیتکــس 
ــرای  ــی ب ــرش خوب ــکوی پ ــد س می توان
اســتارتاپ های ایرانــی باشــد کــه از 
فضــای کســب و کار محــدود داخــل ایران 
ــی  ــاز بین الملل ــای ب ــد و وارد فض دل بکنن

ــد. ــعه دهن ــود را توس ــوند و کار خ ش

جیتکس؛ بزرگ ترین همایش 
فّناوری خاورمیانه

ــن  ــس بزرگ تری ــت، جیتک ــر اس ــه ذک الزم ب
ــات و  ــاوری اطالع ــر و فّن ــش کامپیوت همای
ــی  ــه در دب ــت ک ــه اس ــات در خاورمیان ارتباط
ــوان  ــداد را می ت ــن روی ــود؛ ای ــزار می ش برگ
ــاوری در غــرب  مهمتریــن رویــداد ســاالنه فّن
آســیا دانســت کــه شــرکت های بــزرگ و 
بیــن المللــی در کنــار ایده هــای اســتارت آپــی 
و نــوآور حضــور دارنــد و دســتاوردهای خــود را 

رونمایــی می کننــد.
ــادی اســتارتاپ و  ــداد بســیار زی ــاله تع ــر س ه
صاحبان ایــده به منظــور جــذب ســرمایه گذار، 
همــکار تجــاری و توســعه بــازار در نمایشــگاه 
ــور  ــتارز حض ــرز اس ــش فیوچ ــس و بخ جیتک
ــدوق  ــتا، صن ــن راس ــد. در همی ــدا می کنن پی
نــوآوری و شــکوفایی به عنــوان متولــی از 
ــت  ــاوری ریاس ــی و فّن ــت عمل ــوی معاون س
جمهــوری، تعــدادی از اســتارت آپ هــای 
برتــر را بــه ایــن نمایشــگاه در قالــب فیوچــرز 
ــوس  ــرکت ققن ــد. ش ــزام می کن ــتارز اع اس
ــده و  ــرکت های برگزی ــی از ش ــوان یک به عن
ــات و  ــی از خدم ــرای رونمای ــران ب ــی ای اعزام
ــس  ــگاه جیتک ــود در نمایش ــتاوردهای خ دس

ــت. ــوده اس ــی ب دب
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تاریــخ بشــر بــا بــه وجــود آمــدن توانایــی نوشــتن آغــاز شــده اســت. در میــان 
اولیــن متونــی کــه بشــر نوشــته، مهمتریــن نوشــته ها اســناد مالــی هســتند. 
ایــن کــه هــر کســی چقــدر بدهــکار و یــا طلبــکار اســت و بــه زبــان امــروزی 
ــا وجــود مزایــای بســیار  دفتــرکل از مرســوم ترین نوشــته های باســتانی اند. ب
زیــاد نوشــتن، در ایــن میــان مشــکلی وجــود داشــت کــه همــواره ممکــن بود 
ــر  ــم ب ــی در ســومر قدی ــاًل چوپان ــف کــرد. مث ــا تحری ــر داد و ی نوشــته را تغیی
کرانــه فــرات را در نظــر بگیرید کــه ۷4 گوســفند از همســایه خــود گرفتــه بود 
تــا بچرانــد و در ســندی آن را تاییــد کــرده بــود؛ ممکــن بــود پــس از گذشــت 
زمانــی چند بــا نوشــته ای روبــرو شــود کــه از او طلــب ۱۷4 گوســفند می کرد و 
مجبــور بــه دادن تمامــی گوســفندهای خــود به همســایه می شــد. بــرای حل 
ایــن مشــکل بشــر دســت بــه اختــراع نهادهــای واســط بــرای ایجــاد اعتمــاد 
ــرد.  ــد می ک ــت ســند نوشــته شــده را تایی ــاد واســط اصال ــن نه ــه ای ــرد ک ک
ــی  ــن نهادهای ــط چنی ــز توس ــا نی ــروزه م ــای ام ــیاری از دارایی ه ــناد بس اس
نگهداری می شــود تــا از دســتخوش تحریــف در امــان بماننــد. پــس از اختراع 
بیت کویــن و ابتــکار ساتوشــی ناکاموتــو در اســتفاده از دفتــرکل توزیــع شــده 
بــرای نوشــتن اطالعــات مالــی، بشــر بــا توانایــی جدیــدی روبــرو اســت کــه 
آن نــگارش اســناد بســیار مســتحکم و غیرقابــل تغییر اســت. ایــن فّنــاوری را 
می تــوان بــه قلمــی خــاص کــه نوشــته آن دچــار تحریــف نمی شــود تشــبیه 
ــه نهــاد واســط  ــاز ب ــادر می ســازد کــه نی ــگارش بشــر را ق ــوع ن ــن ن کــرد. ای

بــرای نگهــداری اســناد و حفــظ آن هــا از تحریــف نداشــته باشــد.
ــا ارزش ســند صــادر کــرد و  ــرای دارایی هــای ب ــوان ب ــاوری می ت ــن فّن ــا ای ب
بــه ســادگی ایــن ســند را منتقــل کــرد. امــا در دنیــای دیجیتــال چــه چیــزی 
دارایــی محســوب می شــود و ارزش دارد؟ می تــوان گفــت کــه هرچیــزی کــه 
برای شــخص ارزش داشــته باشــد نوعــی دارایــی دیجیتال اســت. بــا توجه به 
ســهل بــودن انتقــال ایــن نــوع دارایی ها می تــوان بــه مجمــوع شــبکه ای که 
ایــن دارایی هــا را منتقــل می کنــد اینترنــت ارزش نــام داد. اولیــن بــار توســط 

مؤسســه ریپــل از ایــن نــام اســتفاده شــد و منظــور این اســت کــه همــان طور 
ــا ارزش  ــل می شــود، دارایی هــای ب ــروزه منتق ــت ام ــه اطالعــات در اینترن ک
ــاارزش  ــای ب ــه دارایی ه ــت ارزش، مبادل ــتفاده از اینترن ــا اس ــوند. ب ــه ش مبادل
ــهام،  ــول، س ــامل پ ــا ش ــن دارایی ه ــد. ای ــاق بیفت ــگ اتف ــد بی درن می توان
اوراق بهــادار، آرا، امتیــازات باشــگاه مشــتریان، موســیقی، اکتشــافات علمــی 

ــود. ــوارد می ش ــایر م و س
ــوان  ــه مــی ت ــن اســت کــه چگون ــد ای ســوالی کــه در اینجــا پیــش مــی آی
ــه دارایــی در دنیــای اینترنــت ارزش تبدیــل کــرد؟  دارایی هــای فیزیکــی را ب
مثــاًل آیــا می تــوان یــک ســاختمان و یــا قطعــه ای جواهــر را کــه در دنیــای 
ــه دارایــی دیجیتــال تبدیــل کــرد؟  فیزیکــی دارایــی محســوب می شــوند، ب
ــا توکن ســازی  ــام توکن ســازی. ب ــه ن ــن ســوال مفهومــی اســت ب پاســخ ای
می تــوان دارایــی در دنیــای فیزیکــی را بــه دارایــی دیجیتــال تبدیــل کــرد. به 
عنــوان مثــال یــک ملــک را در نظــر بگیریــد. می  تــوان هــر متــر مربــع از این 
ملــک را متناظر با یــک توکــن دیجیتــال در نظر گرفــت و با یــک قــرارداد این 
تناظــر را از نظــر حقوقــی هــم اســتحکام بخشــید و توکــن را دارایــی دیجیتال 
ــا انتقــال ایــن توکــن مالکیــت عــوض مــی شــود و می توانیــد در  دانســت. ب

شــبکه های بالکچینــی ایــن توکــن را منتقــل کنیــد.

شبکه ققنوس چیست؟

از اواخــر ســال 96، تعــدادی از شــرکت ها و بانک هــای بــزرگ کشــور 
در حــال فعالیــت و کســب تجربــه در خصــوص فّنــاوری زنجیــره بلوکــی یــا 
ــات  ــاوری اطالع ــرکت های فّن ــر ش ــاً اکث ــد و تقریب ــن بودن ــان بالکچی هم
متعلــق بــه ایــن بانک هــا، درصــدد اجــرای حداقــل یــک پــروژه ی کوچــک 
یــا یــک کار تحقیقاتــی در ایــن حــوزه بودنــد. تــا اینکه بــا پیشــنهاد برخــی از 
متخصصــان و فعــاالن صنعــت طــی جلســات متعــدد، ایــن بانک ها بــه فکر 

 ققنوس 
محور توسعه اینرتنت ارزش در ایران

کاوهمشتاق
کارشناس توسعه کسب وکار
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ایجــاد هم افزایــی تجــارب یکدیگــر در ایــن حــوزه افتادنــد تــا از ایــن طریــق 
ــعه در  ــق و توس ــای تحقی ــده فعالیت ه ــازمان دهی ش ــورت س ــد به ص بتوانن
ایــن حــوزه را باقــدرت بیشــتری دنبــال کننــد. بــا همیــن رویکــرد، در اوایــل 
ســال 9۷، کنسرســیومی تحــت عنــوان ققنــوس باهــدف ایجــاد یک شــبکه 
ــرای کاربرد هــای  ــر کل توزیع شــده ب ــاوری دفت ــر بســتر فّن ــی ب ــادل دارای تب
ــرکت های  ــتقبال ش ــا اس ــده ب ــن ای ــت؛ ای ــکل گرف ــداری ش ــت بانک صنع
ــاوری اطالعــات بانک هــای ملــی، ملــت، پاســارگاد، پارســیان و شــرکت   فّن
توســن همــراه شــد و ایشــان همــه ی تجاربــی کــه داشــتند را به صــورت یک 
تیــم بــه اشــتراک گذاشــتند و ماجــرای ققنوس شــروع شــد. پــس از بررســی 
ــاً روی شــبکه اســتالر  ویژگی هــا و کاربرد هــای  پلتفرم هــای مختلــف، نهایت
بــه ســبب ویژگی هــای خــوب و انعطاف پذیــری باالیــی کــه در پیاده ســازی 
کاربرد هــای مالــی دارد، توافــق کردنــد. در ادامه ســهامداران این کنسرســیوم، 
شــرکت ققنــوس را تأســیس کردنــد تــا نقــش راه انــدازی شــبکه را بــه عهده 
داشــته باشــد. پــس از نهایی شــدن مســائل فنــی و انتشــار ســپیدنامه شــبکه 
ــه  ــا ب ــی از میزبان ه ــوان یک ــات به عن ــن مؤسس ــک از ای ــر ی ــوس، ه ققن
یکدیگــر متصــل شــدند و شــبکه ققنــوس را شــکل دادنــد. در حقیقــت ایــن 
میزبان هــا هســتند کــه شــبکه ققنــوس را شــکل می دهنــد و شــبکه بــا اتــکا 
بــه ظرفیت پردازشــی آن هــا بنــا گذاشــته می شــود. در ابتــدای راه انــدازی، این 
شــبکه شــش میزبــان داشــت کــه عبــارت بودنــد از: هلدینگ هــای فّنــاوری 
اطالعــات بانــک ملــی، بانــک ملــت، بانــک پاســارگاد، بانــک پارســیان، بــه 
ــع شــرکت  ــارس )درواق ــوس پ ــا ققن همــراه شــرکت توســن و شــرکت یکت
ققنــوس پــس از راه انــدازی صرفــاً به عنــوان یــک میزبــان در شــبکه ققنوس 
اســت( و پــس از مدتــی میزبــان جدیــد بــه نمایندگــی از بانــک تجــارت و در 
حــال حاضــر چهــار میزبــان جدیــد شــرکت ســنحاب )ســامانه نــگار حامــی 
بیمــه(، صنــدوق کارآفرینــی امید، شــرکت ســرمایه گــذاری کیــان دیجیتال، 
شــرکت ارتبــاط فــردا بــه ققنــوس پیوســتند. در الیــه بعــدی ناشــرین توکــن 
قــرار دارنــد. هــر میزبــان می توانــد در زیر شــاخه خــودش تعــدادی صادرکننده 
توکــن داشــته باشــد و در الیــه آخــر ذی نفعــان ایــن شــبکه، کاربرانــی قــرار 
ــد و  ــتفاده می کنن ــرین اس ــط ناش ــده توس ــای صادرش ــه از توکن ه ــد ک دارن
ــوس،  ــبکه ققن ــکل گیری ش ــس از ش ــد. پ ــروش می کنن ــا را خریدوف آن ه
میزبان هــای شــبکه روی این مســئله توافــق نظــر کردند کــه تمــام اختیارات 
و تصمیم گیری هــای راهبــری شــبکه بــه بنیــاد ققنــوس منتقــل شــود. بنیاد 
ــبکه  ــای ش ــکل از میزبان ه ــز متش ــی و غیرمتمرک ــادی جمع ــوس نه ققن
ققنــوس اســت کــه قــادر بــه تصمیم گیــری در خصــوص مســائل مختلــف 
شــبکه ققنوس هســتند. این بنیاد ســاختار حاکمیت توزیع شــده و خــود انتظام 

دارد کــه همــه میزبان هــا در آن از حق رأی مســاوی برخوردار هســتند. توســعه 
و نگهــداری شــبکه، اتخــاذ تصمیمــات مناســب و امــکان ورود میزبان هــای 
جدیــد ازجملــه امــوری اســت که توســط بنیــاد ققنــوس هدایــت می شــود. بر 
این اســاس هر شــخص واجــد شــرایط میزبانــی، در صــورت اخــذ رأی موافق 
حداقــل پنجاه ویــک درصــد )۵۱%( میزبانــان کنونــی می توانــد بــه عضویــت 
بنیــاد درآیــد.  وجــود این بنیــاد، بــا جلوگیــری از ایجاد تمرکــز در شــبکه، باعث 
شــکل گیری اقتصــاد مشــارکتی شــده و همچنیــن بــه دلیــل آنکه نظــر همه 
ذی نفعــان اکوسیســتم در آن لحاظ می شــود، امــکان پیشــنهاد چارچوب های 
تنظیم گــری این حــوزه را بــه رگالتــور دارد. امــور راهبــردی ققنــوس، از قبیل 
ــن  ــط اعضــای زیســت بوم، تعیی ــم رواب تفســیر و بازنگــری ســپیدنامه، تنظی
تخلفــات و نــوع و میــزان ضمانــت اجراها ماننــد اخــراج میزبان هــای متخلف، 
ــا و  ــن میزبان ه ــه از بی ــاب دبیرخان ــا، انتخ ــات میزبان ه ــل اختالف حل وفص
ــد حداقــل هشــتاد درصــد )8۰%( رأی  ــارات آن، نیازمن ــف و اختی ــن وظای تعیی

اعضــای بنیــاد اســت.
همچنیــن مدیریــت حســاب های پیمــان انتشــاریافته ای کــه پشــتوانه آن هــا 
از ســوی میزبان هــا تأمیــن نشــده، در اختیــار بنیــاد اســت و توزیــع پیمــان بــه 
میزبان هــا، بــر اســاس ضوابــط ســپیدنامه، بــارأی حداقــل پنجاه ویــک درصد 
)۵۱%( اعضــا مقــدور خواهــد بــود و به منظــور ایجــاد ســاختار شــفاف و اعتماد 
پذیــر راهبــری بنیــاد ققنــوس، زیرســاخت رأی گیــری ایــن بنیــاد مبتنــی بــر 
 DAO ــب قراردادهــای هوشــمند به صــورت ــوم و در قال شــبکه عمومــی اتری
پیاده ســازی شــده اســت. جزئیات قراردادهــای هوشــمند مرتبــط، در تارنمای 

ــه نشــانیhttps://www.kuknos.org/dao منتشــر می شــود. ــه ب دبیرخان
شــبکه ققنــوس بــه کمــک ناشــران می توانــد انــواع دارایی هــای فیزیکــی را 
توکــن ســازی کنــد و ایــن دارایی هــا ماننــد انــواع فلــزات گران بهــا و امــالک 
و مســتغالت و دارایی هــای خدماتــی و ... هســتند. همچنیــن ایــن دارایی هــا 
را می تــوان بــر روی ایــن شــبکه منتقــل کــرد و بــه تهاتــر آن هــا روی شــبکه 
پرداخــت. کاربــران شــبکه ققنــوس از طریــق کیــف توکــن خــود به ســادگی 
ــی خــود را  ــی دیجیتال ــد دارای ــد و می توانن ــن دارایی هــا دسترســی دارن ــه ای ب

مدیریــت کــرده و بــرای هــر کســی کــه می خواهنــد بفرســتند. 
ققنــوس بــه عنــوان بزرگترین شــبکه دفتــرکل توزیــع شــده ایران بیشــترین 
ســهم را در توکن ســازی دارایی هــا ایفــا می کنــد و همچنیــن امــکان 
جابجایــی ایــن دارایی ها بــر روی ایــن شــبکه وجــود دارد همچنیــن جابجایی 

دارایی هــا در ایــن شــبکه بســیار ارزان و ســریع بــوده،  بــه ایــن ترتیــب این 
شــبکه امکانات الزم بــرای اینترنــت ارزش را داشــته و می تــوان آن را 

محــور اینترنــت ارزش در ایــران دانســت.
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فّنــاوری دفتــرکل  آموزشــی  رویــداد 
شــبکه  میزبانــان  ویــژه  توزیع شــده 
ققنــوس بــه همــت شــرکت ققنــوس 
)یکــی از میزبانــان شــبکه ققنــوس و 
ــه بنیــاد ققنــوس( در هتل  مســئول دبیرخان
میزبــان بابلســر بــا حضــور تیم هــای 
فنــی، اقتصــادی و حقوقــی اعضــای بنیــاد 
ققنــوس برگــزار شــد؛ در ایــن رویــداد 
کــه از روز ۲۵ تــا ۲۷ آبان مــاه ســال 
ــران ارشــد  ــد، مدی ــه طــول انجامی ۱4۰۰ ب
شــرکت ققنــوس بالــغ بــر ۳۰ ســاعت 

رویداد  فشـرده  مزیبان هـا  در 
آاکدمی ققنوس

ــی، اقتصــادی  ــی فن ــوزش فشــرده مبان آم
ــن  ــوس، اولی ــاره شــبکه ققن ــی درب و حقوق
فّنــاوری  زیرســاخت  بزرگ تریــن  و 
دفتــرکل توزیع   شــده را بــرای مدیــران 
شــبکه  میزبــان  تیم هــای  و  ارشــد 
ــد  ــان جدی ــار میزب ــه چه ــوس از جمل ققن
ــازوی  ــردا )ب ــاط ف ــی شــرکت های ارتب یعن
فّنــاوری بانــک آینــده(، گــروه مالــی کیــان 
ــه  ــته ب ــنحاب وابس ــال(، س ــان دیجیت )کی
بیمــه مرکــزی و صنــدوق کارآفرینــی امید 
ــان  ــا میزبان ــد ت ــس کردن ــریح و تدری تش

ــنا  ــتر آش ــوس بیش ــبکه ققن ــا ش ــد ب جدی
شــوند.

نخســتین روز ایــن رویــداد از ســاعت 
ــر از  ــاه نف ــور پنج ــا حض ــی ۱8:۳۰ ب ۱۵ ال
ــر  ــخنرانی دکت ــا س ــان ب ــای میزبان اعض
ــاد ققنوس  ــر بنی ســید ولی اهلل فاطمــی، دبی
ــاره چشــم انداز  ــر عامــل شــرکت درب و مدی
ــواد  ــر محمدج ــال و دکت ــاد دیجیت و اقتص
صمــدی راد، قائــم مقــام مدیر عامــل 
ــاوری  ــور فّن ــول مح ــوس ح ــرکت ققن ش
بالک چیــن و شــبکه ققنــوس برگــزار شــد.
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قرارداد هوشمند نقطه قوت 
اقتصاد دیجیتال

ــی  ــی اهلل فاطم ــر ول ــت دکت ــن نشس در ای
ــال  ــده و اقتصــاد دیجیت ــه آین ــاره ب ــا اش ب
گفــت: اگــر بخواهیــم تعریــف ســاده ای از 
ــال داشــته باشــیم،  ــه اقتصــاد دیجیت مقول
ــت.  ــز اس ــر متمرک ــده غی ــت آین ــد گف بای
فضــای تمرکــز در حــال تبدیــل بــه 

ــت.  ــز اس ــر متمرک ــای غی فض
ــه  ــان اینک ــا بی ــوس ب ــل ققن ــر عام مدی
ــر  ــیاری در تغیی ــر بس ــد تأثی DLT می توان

حاکمیــت داشــته باشــد بــه مزایــای ایــن 
ــفافیت را  ــاد و ش ــاره  و اعتم ــاوری اش فّن
از جملــه دســتاوردهای مهــم فّنــاوری 
ــد  ــی می کن ــده معرف ــع ش ــر کل توزی دفت
فضاهــای  از  خیلــی  می توانــد  کــه 
متمرکــز امــروزی کــه تحــت تاثیــر 
را  اســت  گذشــته  قانون گذاری هــای 

متحــول کنــد.
او در ادامــه بــه اهمیــت قراردادهــای 
طراحــی  و  کــرده  اشــاره  هوشــمند 
ــاط  ــی از نق ــمند را یک ــای هوش قرارداده
قــوت در آینــده اکوسیســتم اقتصــاد 

دیجیتــال مطــرح کــرد. 
ــه  ــاره ب ــن اش ــوس ضم ــاد ققن ــر بنی دبی
تصمیــم دولــت بــرای توزیــع توکــن 
انــرژی عملکــرد مجموعــه ققنــوس 
را مبادلــه ایــن توکن هــا بیــان کــرده 
و در ادامــه گفــت: در ایــن خصــوص 
بایــد والت هــا را بــه نحــوی طراحــی 
ــم  ــم بتوانی ــزار کارت ه ــا اب ــه ب ــم ک کنی
بــه آن دسترســی پیــدا کنیــم زیــرا در 
ــوز  ــردم هن ــیاری از م ــر بس ــال حاض ح
نمی تواننــد بــا والــت و دســتگاه های 

هوشــمند کار کننــد. 
مدیــر عامــل شــرکت ققنــوس همچنیــن 
ــه  ــان اینک ــا بی ــداد ب ــن روی ــیه ای در حاش
ایــن نشســت  امیــد اســت کــه در 
ــی  ــای آت ــری از گام ه ــرور بهت ــم م بتوانی
ــیم  ــته باش ــوس داش ــبکه ققن ــعه ش توس
ــبکه  ــن ش ــاد م ــه اعتق ــت: ب ــار داش اظه
و اکوسیســتم ققنــوس دوران طالیــی 
ــرای  ــا ب ــرده و م ــاز ک ــود را آغ ــعه خ توس
ــم  ــان داری ــدی اطمین ــزار روزه بع دوره ه
فضــای  در  و  بالکچیــن  اقتصــاد  در 
پیش بینی هایــی  طبــق  توکن ســازی 
ــهم  ــد س ــی دارن ــات بین الملل ــه مؤسس ک
خوبــی در GDP داشــته باشــیم .  بــه نظــر 
ــی  ــه دارای ــبکه ک ــک ش ــتن ی ــن داش م
ــد در  ــته باش ــارد دالر داش ــادل ۲۰ میلی مع
دســترس اســت و ایــن افتخــار مــا اســت 
ــا  ــردم را ب ــرمایه های م ــم س ــه بتوانی ک
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ــه روز  ــال ب ــه دارایی هــای دیجیت تبدیــل ب
و نقدپذیــر نگهداشــته و نســل جــوان را به 
اســتفاده از ایــن ابزارهــای مالــی اســالمی 

ــد. ــد کنن عالقمن
دبیــر بنیــاد ققنوس بــا بیــان اینکه نســبت 
بــه دوره جدیــد حاکمیــت ایــن خوش بینی 
ــاوری دیــد  ــه فّن وجــود دارد کــه نســبت ب
ــه داد:  آشــتی پذیرتری داشــته باشــند ادام
ــبکه  ــن ارزش ش ــن بزرگتری ــر م ــه نظ ب
ققنــوس و فضــای بــازار دارایی هــای 
ــم ارزش  ــه بتوانی ــن اســت ک ــال ای دیجیت
ــم. ــظ کنی ــتری را حف ــرمایه های مش س

داستان ققنوس اولین 
کنسرسیوم بالکچین ایران

دکتــر محمــد جــواد صمــدی راد دیگــر 
ســخنران ایــن مجموعــه در ســخنرانی 
ــا  ــود ب ــنایی خ ــوه آش ــه نح ــدا ب ــود ابت خ
ــه و ســپس  ــن پرداخت ــن و بالکچی بیت کوی
ــرای  داســتان تشــکیل شــبکه ققنــوس را ب

ــرد. ــریح ک ــران تش حاض
قائــم مقــام مدیــر عامــل ققنــوس بــا اشــاره 
ــبکه  ــکیل ش ــه در راه تش ــی ک ــه زحمات ب
ققنــوس کشــیده شــده اســت 9۷/6/۱9 
را تاریــخ تشــکیل اولیــن کنسرســیوم 

ــرد. ــان ک ــن بی بالکچی
او بــا بیــان اینکــه بــرای نــگارش ســپیدنامه 
شــبکه ققنــوس و توکــن پیمــان چــه 
ــت  ــده اس ــته ش ــت سرگذاش ــی پش مراحل
ــان  ــخ ۱۳9۷/۱۱/۱۳ همزم ــت: در تاری گف
ــز ارز  ــط رم ــس ضواب ــه پیش نوی ــا عرض ب
بانــک مرکــزی توکــن پیمــان عرضه شــده 

ــت. اس
ــوس  ــبکه ققن ــل ش ــر عام ــام مدی ــم مق قائ
ــی ســنتی  ــر مال ــه مقایســه دفات ــه ب در ادام
بــا دفتــر کل توزیــع شــده پرداختــه و درباره 
ــی  ــنتی توضیحات ــی س ــر مل ــب دفات معای

ــه داد.  ارائ
او در ادامــه بــه توضیــح دربــاره انــواع 
ــاوری دفتــر کل توزیــع شــده پرداختــه و  فّن
ــن و  ــان اینکــه عمــوم مــردم بالکچی ــا بی ب
دفتــر کل توزیــع شــده را یکســان می داننــد 
گفت ممکــن اســت در ایــن ارائــه بالکچین 
و دفتــر کل توزیــع شــده بــه یــک معنــی به 
کار رود کــه بــر اســاس زبــان عمــوم مــردم 
ــده  ــع ش ــر کل توزی ــع دفت ــت و در واق اس

ــت.  ــن اس ــر از بالکچی ــی عام ت مفهوم

بالکچین انقالب صنعتی دیگر

علــی زادمهــر عضــو هیئــت مدیــره 
ــن  ــیه ای ــز در حاش ــوس نی ــرکت ققن ش
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ــس از انقــالب  ــان اینکــه پ ــا بی ــداد ب روی
ــی  ــن تحوالت ــی از مهمتری ــی یک صنعت
ــازمان ها  ــر س ــب تغیی ــا موج ــه در دنی ک
ــوی  ــه س ــت ب ــود حرک ــورها می ش و کش
تکنولــوژی بالکچیــن اســت. گفــت: مــن 
بســیار مفتخرم کــه بنیــاد ققنــوس و تمام 
ــن  ــوزه بالکچی ــه در ح ــی ک میزبان های
وارد شــدند، منجــر بــه یــک تحــول 
بــزرگ شــده و کشــور را بــه ســوی 
ــی و  ــر اجتماع ــم از نظ ــتر ه ــعه بیش توس

ــد.  ــوق دهن ــاد س ــر اقتص ــم از نظ ه
ــد  ــان جدی ــزود: ورود میزبان ــه اف او در ادم
ــن  ــش ای ــد بخ ــه امی ــن مجموع ــه ای ب
اســت کــه راهــی کــه از چنــد ســال 
گذشــته آغــاز شــده اســت بــا کمــک ایــن 
میزبانــان تقویــت شــده و مــا بتوانیــم بــه 
آن اهــداف عالــی ای کــه ققنــوس داشــته 
ــد از شــبکه بالکچیــن  ــرای اینکــه بتوان ب
بــرای توســعه اقتصــادی کشــور اســتفاده 

ــیم.  ــد برس کن
همچنیــن در حاشــیه ایــن رویداد شــاهین 
فتاحیانــی معــاون فنی مهندســی شــرکت 
ــا  ــنحاب( ب ــی بیمه)س ــگار حام ــامانه ن س
ــاره عملیاتی شــدن  اظهــار امیــدواری درب
هرچــه بیشــتر فعالیت هــای ققنــوس 
ــوس  ــبکه ققن ــه ش ــد دارم ک ــت:  امی گف
در آینــده ای نزدیــک بــه کاربردهــای 
ــن  ــاهد ای ــا ش ــد و م ــود برس ــی خ عملیات
باشــیم کــه مشــکالتی کــه در زمینه های 
زندگــی دیجیتــال و تحــول دیجیتالــی در 
ــل  ــد ح ــم را بتوان ــره داری ــی روزم زندگ
کنــد و قطعــًا بــا یــک شــروع انــدک هــم 

ــود. ــم ب ــی آن خواهی ــد نمای ــاهد رش ش
او بــا بیــان اینکــه برنامــه و امیــد شــرکت 
ــا دادن  ــه ب ــت ک ــن اس ــم ای ــنحاب ه س
ــر  ــا زی ــه بیمه نامه ه ــال ب ــت دیجیت هوی
ــره  ــای کل زنجی ــرای کاربرده ــاختی ب س
صنعــت بیمــه فراهــم کننــد گفــت: 
ــال  ــت دیجیت ــن هوی ــه ای ــت ک ــد اس امی
ــرای  ــز ب ــن حاصلخی زمینه ســاز یــک زمی
ــد  ــه بتوانن ــد ک ــورتک ها باش ــام اینش تم
ــود را  ــای خ ــه توانمندی ه ــن زمین در ای
ــه  ــد، نوآوران ــی جدی ــان داده و خدمات نش
بــه  بیمه گــذاران،   بــه  کاربــردی  و 
شــرکت های بیمــه و بــه تمــام ذی نفعــان 
زنجیــره ارزش صنعــت بیمــه ارائــه کننــد. 
بــه امیــد روزی کــه بتوانیــم نتایــج 
اجرایــی ایــن فعالیت هــا را بــه چشــم 

مشــاهده کنیــم.  
ســید مجتبــی حســینی مدیــر عامــل 
ــرکت  ــه ش ــته ب ــس وابس ــرکت آمیتی ش
ســامانه نــگار حامــی بیمه)ســنحاب( 
ــان  ــا بی ــت ب ــن نشس ــیه ای ــز در حاش نی

درخشــان بــودن آینــده ققنوس گفــت: در 
صنعــت بالکچیــن اهــداف بســیار زیادی 
ــد  ــاد ققنــوس  می توان وجــود دارد کــه بنی
ــد  ــن اهــداف برســد و امی ــی از ای ــه خیل ب
ــم در مجموعــه  ــز بتوانی ــا نی ــه م اســت ک
ــا در  ــم ت ــک کنی ــنحاب کم ــرکت س ش
شــاخه صنعــت بیمــه برخــی از ایــن 

ــوند. ــق ش ــداف محق اه
مارکتینــگ  مدیــر  آقاجانــی  امیــد 
مجموعــه ارتبــاط فــردا در حاشــیه رویداد 
ــا  ــا میزبانــان شــبکه ققنــوس ب آشــنایی ب
اشــاره بــه افــزوده شــدن 4 میزبــان 
جدیــد بــه مجموعــه ققنــوس گفــت: 
باتوجــه بــه میزبانــی شــرکت ارتبــاط 
فــردا و وابســتگی مجموعــه ارتبــاط فــردا 
بــا بانــک آینــده و پتانســیل هایی کــه 
در بحــث توکن ســازی در دو مجموعــه 
ــرای  ــی را ب ــده خوب ــوان آین ــت، می ت اس

دو مجموعــه متصــور شــد. 
بــه  باتوجــه  افــزود:  ادامــه  در  او 
دارایی هــای ثابتــی کــه بانــک آینــده 
دارد ایــن مجموعــه می توانــد بحــث 
توکن ســازی ملــک را تســریع بخشــد.
آقاجانــی بــا ارزیابــی مثبــت بــوت کمــپ 
کــه باعــث آشــنایی میزبانــان ققنــوس بــا 
یکدیگــر شــد یکســان ســازی اطالعــات 
ــداد  ــن روی ــان را دســتاورد مهــم ای میزبان

ــت. دانس

حل مسئله اعتماد با بالکچین

ســعید احمــدی پویــا عضــو هیئــت 
ــیه  ــز در حاش ــوس نی ــرکت ققن ــره ش مدی
ایــن رویــداد بــا بیــان اینکــه حضــور 
4 میزبــان جدیــد در شــبکه ققنــوس 
ــام  ــت: تم ــت گف ــایند اس ــی خوش اتفاق
ــوس همــه از  ــم شــبکه ققن ــان قدی میزبان
ــان  ــوده و جنسش ــور ب ــی کش ــبکه بانک ش
ــازار  ــی از ب ــون میزبانان ــود، اکن ــی ب بانک
ــبکه  ــه ش ــز ب ــه نی ــوزه بیم ــرمایه و ح س

ــد  ــد ش ــبب خواه ــن س ــده و ای ــه ش اضاف
کــه فعالیت هــای شــبکه ققنــوس بــه 
ــد  ــدا کن ــوع گســترش پی ــات متن موضوع
ــاوری مالــی را  و مــا بتوانیــم کل حــوزه فّن

ــم. ــش دهی پوش
او در ادامــه بــا بیــان اینکــه روزی خواهــد 
ــا ققنــوس  رســید کــه بحــث بالکچیــن ب
اعتبــار ویــژه ای پیــدا می  کنــد افــزود: 
مســئله اعتمــاد از جملــه چالش هــای 
و  اســت  جدیــد  عصــر  روی  پیــش 
شــبکه بالکچیــن می توانــد مســئله 
اعتمادســازی را حــل کــرده و ایــن چالش 

را مرتفــع کنــد. 
ــه در  ــرای نمون ــا ادامــه داد: ب احمــدی پوی
مباحــث نئوبانــک کــه کامــاًل بــه صــورت 
فراینــد  و  می شــود  انجــام  آنالیــن 
ــوان از  ــت می ت ــوار اس ــازی دش اعتمادس
ــه و  ــای وثیق ــای KYC و توکن ه توکن ه
دیگــر توکن هــا اســتفاده کــرد تــا تجربــه 
کاربــری لــذت بخشــی بــرای نســل 

ــرد ــاد ک ــد ایج جدی
ایــن عضــو هیئــت مدیــره شــرکت 
ققنــوس بــا بیــان اینکــه آینــده ای 
درخشــان بــرای ققنــوس انتظــار مــی رود 
بیــان کــرد: انتظــار مــی رود شــرکت 
ــی  ــای متنوع ــد در حوزه ه ــوس بتوان ققن
ــه  ــرمایه و بیم ــازار س ــی، ب ــاوری مال از فّن
ــای  ــت ایف ــداری و پرداخ ــا بانک ــه ت گرفت

ــد.  ــش کن نق

ققنوس در مسیر پیشرفت و 
توسعه

عبــاس غیاثــی معــاون اداره توســعه 
کســب وکار بانــک تجــارت نیز در حاشــیه 
ــا  ــوس ب ــان ققن ــی میزبان ــداد آموزش روی
ــال  ــارت در ح ــک تج ــه  بان ــان اینک بی
ــه  ــن ب حاضــر در حــوزه فّناوری هــای نوی
ــژه مباحــث cloud، BI، AI و مشــخصًا  وی
دارد  جــدی  برنامه هایــی  بالکچیــن 
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بــه برنامه هــای ایــن بانــک در حــوزه 
ــث وام  ــه در بح ــال وثیق ــت دیجیت مدیری

ــرد. ــاره ک ــی اش ده
ــدن  ــرح ش ــث مط ــه بح ــاره ب ــا اش او ب
ســهام داری بنیــاد ققنــوس در بانــک 
ــه ایــن نکتــه اشــاره کــرد کــه  تجــارت ب
ــی کــه حــول محــور ققنــوس  فعالیت های
و بالکچیــن در مجموعــه کســب وکار 
بانــک تجــارت تعریــف شــده اســت 
ــه در  ــت ک ــت اس ــز اهمی ــدری حائ ــه ق ب
ــارت  ــک تج ــدی بان ــروژه کلی ــره 8 پ زم
اولویــت  بــا  و  شــده  نشــان گذاری 
ــا در  ــایر پروژه ه ــه س ــبت ب ــری نس باالت

ــت. ــام اس ــال انج ح
غیاثــی بــا اشــاره بــه تغییراتــی کــه 
ــود و  ــگ خ ــن هلدین ــارت بی ــک تج بان
مجموعــه تکنوتجــارت انجــام داده اســت 
ــرات  ــن تغیی ــک تجــارت در ای ــت: بان گف
ــاوری  ــوزه فّن ــتارتاپ را از ح ــای اس فض
ــا  ــید ب ــر می رس ــه نظ ــه ب ــرد ک ــدا ک ج
اینــکار فعالیت هــای حــوزه فّنــاوری 
در مجموعــه هلدینــگ بــه صــورت 

چابک تــر انجــام شــود. 
ــک  ــب وکار بان ــعه کس ــاون اداره توس مع
ــم کــه  ــان داری تجــارت ادامــه داد: اطمین
ــه  ــن ب ــا دو توک ــک ی ــال ۱4۰۰، ی در س
ــک تجــارت عرضــه خواهــد  ــی بان میزبان

ــد.  ش
غیاثــی ضمــن اشــاره بــه شــیوع بیمــاری 
ــن  ــه ای ــی ب ــدوارم زمان ــا گفــت: امی کرون
ــه برســیم کــه احساســات خوبمــان  مرحل
ــه  ــردم ب ــه م ــا هم ــم و ب ــن کنی را توک
ــه  ــا توج ــژه ب ــه وی ــم، ب ــتراک بگذاری اش
ــا  ــا م ــاری کرون ــیوع بیم ــت ش ــه وضعی ب
نیــاز بــه مشــترک شــدن احساســات 
داریــم و شــاید زمانــی بالکچیــن بــه 

ــد.  ــز برس ــطح نی ــن س ای
ــن  ــان اینکــه حــدس م ــا بی ــه ب او در ادام
ــیار  ــده بس ــوس آین ــه ققن ــت ک ــن اس ای
گفــت:  داشــت  خواهــد  درخشــانی 
بانک هــا  و  جدیــد  دولــت  رویکــرد 
نیــز حرکــت بــه ســوی فّناوری هــای 
نویــن اســت و مخصوصــًا ۵ بانــک 
ــوزه  ــن ح ــور در ای ــاری کش ــزرگ تج ب
ــرد.  ــد ک ــی خواهن ــرمایه گذاری باالی س
ــرای  ــده ب ــن در ۱۰۰۰ روز آین ــه نظــر م ب
ــد  ــم خواه ــی رق ــات خوب ــوس اتفاق ققن

خــورد. 
ــن  ــای آموزشــی ای ــی اســت دوره ه گفتن
رویــداد در دو روز متوالــی بــه صــورت 
کالس هــای فشــرده در 4 کالس در ۲6 
آبان مــاه و ۲ کالس در ۲۷ آبان مــاه در 

ــود. ــان ب جری

دوره آموزشی تیم زیرساخت و 
توسعه هسته

ــه  ــو ب ــواد نقی ل ــی، ج ــن دوره آموزش در ای
همــراه امیــر ذاکــر مدیــر زیرســاخت و 
توســعه هســته شــرکت ققنوس بــه معرفی 
ــن  ــرکل توزیع شــده و بالکچی ســاختار دفت
ــن  ــبکه بالکچی ــماتیک ش ــد و ش پرداختن
ــدازی  ــا رویکــرد نصــب، راه ان ــوس را ب ققن
و نگهــداری اجــزای تشــکیل دهنده  آن 
و ســرویس های میزبانــی شــده روی 
ــح  ــه توضی ــد. ســپس ب ــرح دادن ــبکه ش ش
مشــخصات کلــی و معماری هســته شــبکه 
ققنــوس اعــم از اجــزای تشــکیل دهنده آن، 
ــواع هســته و عملیات هــای رمزنــگاری و  ان

ــد. ــبکه پرداختن ــن ش ــاع در ای اجم
 »هورایــزن « بــه عنــوان یــک واســط بین 
کیــف توکــن و هســته عمــل می کنــد کــه 
در ادامــه نشســت توضیحــی دربــاره کاربرد 

دقیــق و نحــوه عملکــرد آن ارائه شــد.
موضــوع حســاب های کاربــری و نیازمندی 
ــه کلیــد خصوصــی و عمومــی برای  آن ها ب
فعالیــت در شــبکه، مشــخصات ایــن 
ــش  ــک تراکن ــاخت ی ــد س ــا، رون کلیده
ــرکل  ــت آن در دفت ــا و ثب ــا انته ــدا ت از ابت
ــن شــرایطی  ــوس، همچنی توزیع شــده ققن
کــه تحــت آن یــک تراکنــش ثبــت یــا لغــو 

می شــود، از دیگــر مباحــث مطــرح شــده در 
ــود.  ــن جلســه ب ای

ــبکه  ــش ش ــه پای ــه ب ــی جلس ــث پایان بح
بالکچیــن و الزامــات امنیتــی اجــزای 
ــت  ــاص داش ــبکه اختص ــکیل دهنده ش تش
و در نهایــت یــک نســخه از هســته ققنوس 
ــد و  ــدازی ش ــب و راه ان ــد آن نص از روی ک
ــته  ــک هس ــرکت کنندگان ی ــک از ش هری
ــه صــورت یــک  ــزن را ب ــه هورای متصــل ب
ــد. ــدازی کردن ــود( راه ان شــبکه تک گــره )ن

دوره آموزشی تیم توسعه 

در دوره آموزشــی تیــم توســعه، محمــد 
فداالدینــی، مدیــر توســعه زیســت بوم 
ــث  ــوزش مباح ــه آم ــوس ب ــرکت ققن ش
ــعه و کار  ــرای توس ــاز ب ــورد نی ــی م ابتدای
بــا شــبکه پرداخــت کــه مخاطــب آن 
می توانســت هــم گروه هــای فنــی و 
ــر از  ــد. بخشــی دیگ ــراد باش ــایر اف ــم س ه
ــی  ــی برخ ــه بررس ــن دوره ب ــوای ای محت
ــاخت حســاب،  ــم از س ــبکه اع ــات  ش عملی
پرداخــت، پرداخــت مســیری و غیــره 
اختصــاص داشــت. همچنیــن همــراه 
ــن  ــه ای از ای ــی نمون ــم فن ــای تی ــا اعض ب
عملیــات  در آزمایشــگاه  ققنــوس اجــرا 
 sdk ــی ــه معرف ــن مبحــث ب ــه ای شــد. ادام
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ــرای اســتفاده از شــبکه و  ــوس ب هــای ققن
ــوس، نمایــش نحوه  محیط آزمایشــگاه ققن
ــش در  ــک تراکن ــت ی ــا و ثب ــاخت، امض س
محیــط آزمایشــگاه بــرای توســعه دهندگان 
ــی از  ــس از آن یک ــت و پ ــاص داش اختص
ــر  ــی غی ــام صراف ــبکه به ن ــوالت ش محص
متمرکــز دکــس معرفــی  و نحــوه کار بــا آن 

توضیــح داده شــد. 

دوره آموزشی تیم اقتصادی

ــد  ــادی، محم ــم اقتص ــی تی در دوره آموزش
توســعه کســب وکار  مدیــر  طهرانــی، 
ــکالت  ــریح مش ــه تش ــوس ب ــرکت ققن ش
ــت و از  ــی پرداخ ــت فعل ــای پرداخ روش ه
ــا اســتفاده  ــد ب مزیت هــای روش هــای جدی
از فّنــاوری دفتــرکل توزیع شــده ســخن 
گفت؛ اینکــه چگونه انتظــار مــی رود زنجیره 
ــوض  ــرمایه را ع ــازار س ــوی ب ــی، الگ بلوک
ــد  ــه رون ــی از س ــزء یک ــده ج ــرده و در آین ک
اصلــی فّنــاوری در اقتصــاد دیجیتــال شــود. 
ــاد و  ــبکه، بنی ــی ش ــه معرف ــن ب او همچنی
شــرکت ققنــوس پرداخــت کــه میزبان های 
ــن  ــی ای آن موظــف هســتند زیرســاخت فن
ــه  ــتر آن ب ــرده و در بس ــن ک ــاوری را تامی فّن

توکن ســازی دارایی هــا بپردازنــد. 
ماننــد  شــبکه  حقوقــی  جنبه هــای 
ــدی  ــان درآم ــا و جری ــای میزبان ه قرارداده
آن هــا، ضمانت آنهــا جهــت انجــام تعهدات 
ــا  ــان ب ــرارداد میزبان ــن ق ــی، همچنی میزبان
ــر  ــه مدی ــود ک ــی ب ــر مباحث ــران از دیگ ناش
ــوس در  ــرکت ققن ــب وکار ش ــعه کس توس
ایــن دوره بــه تشــریح آن هــا پرداخــت.  او در 
بخشــی دیگــر از ســخنان خــود بــه تعریــف 
قرارداد هــای هوشــمند، اجــزای آن و تفــاوت 
ــی، تقســیم بندی  ــای معمول ــا قرارداده آن ب
ــدل  ــرد، م ــاس کارب ــا ) براس ــواع توکن ه ان
ــواع  ــود ان ــه خ ــتاندارد( ک ــوع اس ــاع و ن اجم
متفاوتــی دارنــد، پرداخــت و بــرای مثــال بــه 
نمونه هایــی از ایــن توکن هــا کــه در شــبکه 

ــرد.  ــاره ک ــت اش ــود اس موج
ــاوری دفتــرکل توزیع  طهرانــی در ادامــه، فّن
شــده  را بــه عنــوان بســتری مناســب بــرای 
ــرح  ــا مط ــازاد بانک ه ــالک م ــه ام عرض
کــرد و اینکــه چگونــه می تــوان بــا اســتفاده 
از توکنیــزه کــردن امــالک بــر بســتر 
ــده  ــد ش ــالک منجم ــوس از ام ــبکه ققن ش

بهره بــرداری کــرد. 
در بخــش دیگــر از ایــن دوره نســرین 
شــیرازی، مدیرمالــی شــرکت ققنــوس راجع 
ــی و حســابداری از ســوی  ــه الگوهــای مال  ب
ناشــر و میزبــان، کارمــزد تراکنش هــا، 
ــوی  ــی از س ــن دارای ــدور توک ــزد ص کارم

ــد پیمــان و نحــوه  ــزد بازخری ناشــران، کارم
ــل ســخن گفــت. ــه تفصی نرخ گــذاری آن ب

دوره آموزشی تیم حقوقی

ســامان بیگدلــی و جــالل فراهانــی 
ــه  ــی ب ــی مبحث ــدا ط ــن دوره، ابت در ای
تفکیــک وظایــف حقوقــی وارده بــر 
دبیرخانــه بنیــاد و شــرکت ققنــوس 
پرداختنــد و وظایــف دبیرخانــه را از منظــر 
امــور سیاســت گذاری و تنظیم گــری، 
امــور  تخلفــات،  اعمــال  و  نظــارت 
و  آمــوزش  و  بین المللــی  حقوقــی 
ــد. در  ــی کردن ــی بررس ــش حقوق پژوه
همیــن مبحــث، همچنیــن  در زمینــه 
ــوس،  ــی ققن ــته های حقوق ــاد و بایس ابع
در مــورد مســائل زیــر صحبــت بــه میــان 

آمــد:
ــت بوم،  ــامل زیس ــوس ش ــع ققن ۱. مرج

ــاد ــرکت و بنی ــبکه، ش ش
۲. توکن هــای ققنــوس ماننــد توکــن 

پیمــان، گنجمــان و...
۳. شــخصیت، ماهیــت و کارکــرد حقوقی 
ــی،  ــازمانی غیرصنف ــوان س ــه عن ــاد ب بنی

ــان خودانتظــام و متشــکل از میزبان
ــررات و  ــم مق ــورتی تنظی ــون مش 4. کان

ــف  ــوس و وظای ــاد ققن ــی بنی ــور حقوق ام
ن آ

۵. ابعــاد حقوقــی ســپیدنامه شــبکه 
و توکــن پیمــان، مفهــوم و کارکــرد 
حقوقــی ســپیدنامه، اصــول و ارزش هــای 
ــن  ــی و تضمی ــظ هم گرای ــر حف ــی ب مبتن
هم افزایــی اعضــا و الزامــات حقوقــی 
ــن  ــوم در ای ــت ب ــای زیس ــر اعض وارده ب

بخــش
 همچنیــن بــه بررســی نمونه هایــی از 
ــد  ــن مانن ــر بالکچی ــی ب ــات مبتن خدم
ــب  ــا و معای ــمند، مزای ــای هوش قرارداده
ــی  ــی حقوق ــال و مبان آن در عصــر دیجیت
وارده بــر آن پرداختــه شــد. اعتبــار و قابل 
ــمند  ــای هوش ــودن  قرارداده ــتناد ب اس
ققنــوس بــه دلیــل انطبــاق آن بــا احــکام 
قانــون تجــارت الکترونیــک در نظــام 
ــود  ــواردی ب ــر م ــران  از دیگ ــی ای حقوق
کــه در ایــن دوره مطــرح شــد. همچنیــن 
ــا،  ــث، مزای ــن مباح ــه ای ــاره ب ــرو اش پی
امضاهــای  ویژگی هــای  و  معایــب 
ــا در  ــگاه آن ه ــن جای ــال، همچنی دیجیت
نظــام حقوقــی ایــران کــه بــا رونــق 
ــا  تجــارت الکترونیــک و بــرای تناســب ب
اســناد دیجیتــال نیــاز بــه وجــود آن حس 

ــت. ــرار گرف ــث ق ــورد بح ــد، م می ش
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 تحقق
شهروند 
 دیجیتال

 در کشور
با ققـنـوس

ــارگاد  ــات پاس ــات و ارتباط ــاوري اطالع ــگ فن هلدین
آريان)فنــاپ( وابســته بــه گــروه مالــی پاســارگاد یکی 
ــاده 711  ــق م ــت و طب ــوس اس ــبکه ققن ــان ش از میزبان
ســپیدنامه پیمــان و شــبکه ققنــوس بــه عنــوان یکــی 
ــت. در  ــده اس ــرده ش ــام ب ــز از آن ن ــذاران نی از بنیانگ
ــا  ــی ب ــت  و گوی ــوس گف ــه ققن ــماره از ماهنام ــن ش ای
دکتــر شــهاب جوانمــردی مدیــر عامــل هلدینــگ فناپ 
ترتیــب داده ایــم تــا از نظــرات ایشــان دربــاره شــرکت 
ققنــوس و فضــای کســب وکاری دیجیتــال کشــور آگاه 
ــوی  ــروح گفت وگ ــد مش ــی می آی ــه در پ ــویم. آنچ ش

ــی اســت.  ــا ایــن کارآفریــن ایران مــا ب

مجموعــهفنــاپازابتــدایمســیر،بهعنــوان
میزبــان،همــراهشــبکهققنوسبــودهاســت.ازآغاز
ایــنهمراهــیبــرایمــابگوییــد.فنــاپچهطــورو
ــدا ــوسحضــورپی ــبکهققن ــیدرش ــهاهداف ــاچ ب

ــت؟ ــردهاس ک
ــا رصــد روندهــای تکنولوژیــک اثرگــذار  شــرکت فنــاپ همــواره ب
ــال ســعی کــرده اســت در قامــت یــک بازیگــر  ــر اقتصــاد دیجیت ب

ــا،  ــن رونده ــی از ای ــد. برخ ــی کن ــور نقش آفرین ــذار در کش اثرگ
تحوالتــی ساختارشــکنانه در ســرویس های مالــی و پرداخــت  
ــاد  ــک هایی را ایج ــرات و ریس ــا، مخاط ــرده و چالش ه ــاد ک ایج
ــت  ــرکت نیس ــک ش ــوان ی ــا در ت ــا آن ه ــه ب ــه مقابل ــد ک می کنن
بــه همیــن روی شــرکت های بــزرگ تکنولوژیــک می تواننــد 
بــا رویکــرد »اتحــاد رقبــا«، بــه کنسرســیوم هایی نوآورانــه 
ــه  ــب وکاری خالقان ــای کس ــاد فض ــدف ایج ــا ه ــه ب ــند ک بیندیش
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ــرکت های  ــر ش ــورت اگ ــن ص ــد؛ در ای ــکل می گیرن ــوآور ش و ن
ــزان  ــازمانی و می ــای س ــیوم ها، در ارزش ه ــن کنسرس ــال در ای فع
ــد در  ــند، می توانن ــو باش ــراه و هم س ــم هم ــا ه ــک پذیری ب ریس
مــدت زمــان کمتــری بــه اهــداف کســب وکاری خــود دســت یافته 
و بــه گســترش و توســعه فضاهــای کســب وکاری نوآورانــه جدیــد 
ــرکت های  ــژه ش ــه وی ــت IT ب ــی صنع ــد و بالندگ ــت رش و در نهای

ــد. ــایانی  کنن ــک ش ــتارتاپی کم ــا و اس نوپ

ــر کل توزیع شــده،  ــاوری دفت ــای فّن ــر مبن ــده ایجــاد پلتفرمــی ب  ای
متشــکل از میزبان هــای غیرمتمرکــز، طرحــی نوآورانــه و متهورانــه 
بــود کــه منجــر شــد تــا فنــاپ و شــرکت های بــزرگ دیگــر حــوزه 
فّنــاوری اطالعــات بانکــی بتواننــد بــا آینده نگــری و ترســیم فضای 
کســب وکاری آینــده دیجیتالی کشــور، بــه خوبــی در کنار هــم قرار 
ــواع  ــازی ان ــرای توکن س ــدار ب ــترده و پای ــی گس ــه و پلتفرم گرفت
ــد  ــان نمی شناس ــال زم ــول دیجیت ــد. تح ــاد کنن ــا ایج دارایی ه
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و ماننــد ســیل، همــه شــالوده های کســب وکارهای ســنتی را 
هــدف گرفتــه اســت .  کســب وکارهای ســنتی، بــرای بقــای خــود 
ــات و  ــا مختص ــود را ب ــب وکاری خ ــای کس ــد مدل ه ــد بتوانن بای
ویژگی هــای زیســت بوم دیجتالــی تطبیــق دهنــد و جایــگاه خــود را 
در نقشــه  اقتصــاد دیجیتــال تعریــف کننــد؛ بنابرایــن کســب وکارها 
ــا  ــم ب ــه ه ــد ک ــال دارن ــاختی در زیســت بوم دیجیت ــه زیرس ــاز ب نی
ــزان  ــال، از می ــم درعین ح ــوده و ه ــب ب ــی متناس ــای دیجیتال فض
ــواع  ــا تبــادل ان امنیــت و پایــداری قابــل قبولــی برخــودار باشــند ت
ــوس  ــبکه ققن ــن روی ش ــه همی ــد، ب ــن باش ــا در آن ممک دارایی ه

ــا چنیــن آرمــان و هدفــی شــکل گرفتــه اســت. ب

ارزیابــیشــماازمیــزانآشــناییکارکنــانهلدینگ
فنــاپوشــرکتهایزیرمجموعــهبــاشــبکه

ــرای ــابرنامــهایب ققنــوسدرچــهحــداســت؟آی
ــد؟ ــکارانداری ــترهم ــناییبیش آش

بایــد گفــت تقریبــًا تمامــی محتــوای تولید شــده توســط همــکاران 
ــر  ــاپ بازنش ــروه فن ــمی گ ــی و رس ــانه های داخل ــوس، در رس ققن
ــق در  ــای دقی ــف برنامه ه ــا تعری ــه ب ــد اســت ک ــود. امی داده می ش
حــوزه گســترش فعالیت هــای میزبانــی و تولیــد محتــوای مشــترک 
میــان روابــط عمومــی فنــاپ و ققنــوس، اتفاقــات بســیار خــوب و 
ــاهد  ــه ش ــن فضــای کســب وکاری نوآوران ــزی را در ای هیجان انگی

ــیم. باش

ــاپ ــد؟فن ــقمیدانی ــروژهایموف ــوسراپ ــاققن آی
ــدا ــوسدســتپی ــوددرشــبکهققن ــدافخ ــهاه ب
کــردهاســت؟برنامههــایآتــیفنــاپدرراســتای

ــاققنــوسچیســت؟ همــکاریب
در پاســخ بــه ایــن پرســش بایــد اظهــار داشــت کــه ققنــوس هنــوز 
ــرار دارد.  ــود ق ــب وکاری خ ــد کس ــعه و رش ــیر توس ــدای مس در ابت
ــن  ــدار و ام ــبکه پای ــاخت ش ــاد زیرس ــوس ایج ــه ققن ــالت اولی رس
ــا  ــب وکاری ب ــوع کس ــای متن ــرای پروژه ه ــان و اج ــرای میزبان ب
ــگ  ــترش فرهن ــد و گس ــای راک ــازی دارایی ه ــر سیال س ــز ب تمرک
دیجیتالی کــردن دارایی هــا در زیســت بوم دیجیتــال کشــور و 
تعامــل بــا رگوالتورهــای حاکمیتــی بــود کــه بــه خوبــی بــا هدایت 
آقــای دکتــر فاطمــی و تیــم ارزشــمند ققنــوس پیــش رفتــه 
ــر پروژه هــای کالن  ــا تمرکــز ب ــوس ب ــد اســت ققن ــذا امی اســت؛ ل
غیربانکــی، میــزان تأثیرگــذاری و راهبــری ققنــوس در زیســت بوم 
ــور از  ــا عب ــوان ب ــه و بت ــش یافت ــور افزای ــال کش ــاد دیجیت اقتص
ــی  ــت تمام ــرای فعالی ــی ب ــب وکاری، فضای ــای کس محدودیت ه
تیم هــای خــالق و نــوآور در حوزه هــای متنــوع کســب وکاری 
کشــور ایجــاد کنــد کــه ایــن اتفــاق ســبب حصــول دســتاوردهای 
قابــل توجهــی در زمینــه توســعه محصــوالت و خدمــات مــورد نیاز 
ــد شــد. ــال در کشــور خواه ــی شــهروند دیجیت ــدل زندگ ــرای م ب

ــی  ــای کارشناس ــت، تیم ه ــد گف ــز بای ــاپ نی ــگ فن ــاره هلدین درب
ــای  ــی فرصت ه ــه بررس ــه، ب ــرکت های مجموع ــی در ش مختلف
ــی  ــال طراح ــه دنب ــد و ب ــارگاد پرداخته ان ــی پاس ــروه مال ــل گ داخ
ــر زیرســاخت ققنــوس  ــد مبتنــی ب محصــوالت کســب وکاری جدی
بــه منظور تحــول در فضــای کســب وکاری آنالیــن هســتند. در این 
ــای  ــوارد و طرح ه ــم، برخــی م ــن ه ــت پیشــتر از ای ــد گف ــاره بای ب
 ) KYC( ــتریان ــایی مش ــرح شناس ــه ط ــوس، از جمل ــاری در ققن ج
ابتــدا در فنــاپ طراحــی شــد و بــه دلیــل ماهیــت الزامــًا مشــارکتی 
ــوس منتشــر  ــی ققن ــه میزبان ــی و ب ــوس نهای ــود ققن آن توســط خ

ــد. ش

آیــابــهیــادداریــدکــهخــودشــماچــهزمانــیکیف
توکــنققنــوسرانصــبکردید؟

ــول،  ــف پ ــًا همــان روزهــای نخســت عرضــه اپلیکیشــن کی تقریب
ــه  ــه ب ــی ک ــه محصول ــود ک ــم ب ــم مه ــردم و برای ــب ک آن را نص
نمایندگــی از همــه مــا میزبان هــا، بــه عمــوم عرضــه شــده اســت، 
ــد و  ــاد می کن ــی ایج ــتری نهای ــرای مش ــری ب ــه کارب ــه تجرب چ

ــم. ــه داری ــی فاصل ــابه خارج ــا محصــوالت مش ــدر ب چق

ــمدر ــماه ــنایانش ــتانوآش ــتگان،دوس ــابس آی
ــف ــبکی ــمنص ــاه ــهآنه ــتند؟ب ــوسهس ققن
توکــنققنــوسراتوصیــهمیکنیــد؟تاکنــونچنــد

ــد؟ ــقکردهای ــوسملح ــهققن ــرراب نف

ــد  ــعه و رش ــیر توس ــدای مس ــوز در ابت ــوس هن ققن
کســب وکاری خــود قــرار دارد. رســالت اولیــه ققنوس 
ایجــاد زیرســاخت شــبکه پایــدار و امــن بــرای 
ــوع کســب وکاری  ــان و اجــرای پروژه هــای متن میزبان
بــا تمرکــز بــر سیال ســازی دارایی هــای راکــد و 
دارایی هــا  دیجیتالی کــردن  فرهنــگ  گســترش 
بــا  تعامــل  و  کشــور  دیجیتــال  زیســت بوم  در 
ــا  ــی ب ــه خوب ــه ب ــود ک ــی ب ــای حاکمیت رگوالتوره
هدایــت آقــای دکتــر فاطمــی و تیــم ارزشــمند 

ــت ــه اس ــش رفت ــوس پی ققن
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بلــه تقریبــًا از هــر فرصــت ممکــن در جلســات رســمی و دوســتانه 
یــا ســخنرانی های مرتبــط و نشســت های تخصصــی بــرای 
توصیــه و دعــوت متخصصــان حــوزه بانکــی بــه نصــب اپلیکیشــن 
کیــف ققنــوس بهــره می بــرم و ســعی می کنــم کــه افــراد 
ــبکه  ــا ش ــور را ب ــی کش ــی و بانک ــت بوم مال ــر در زیس صاحب نظ
ــم بیــش از  ــی گمان ــدارم ول ــرآورد دقیقــی ن ققنــوس آشــنا کنــم. ب
۱۰۰ نفــر از دوســتان و مدیــران و صاحب نظرانــی را کــه بــا ایشــان 

ــرده ام.  ــوت ک ــوس دع ــه ققن ــتم، ب ــل هس در تعام

ــوس ــایققن ــکازتوکنه ــدامی ــروزک ــهام ــاب ت
راخریــداریکردهایــد؟چــهمقــدار؟ازمیــان
ــان ــهکارکن ــنراب ــدامتوک ــوسک ــایققن توکنه
ــودپیشــنهاد ــکانخ ــرداونزدی ــاپف ــهفن مجموع

میکنیــد؟
ــرم  ــه نظ ــردم ب ــداری ک ــان خری ــاس و پیم ــن الم ــدادی توک تع
یکــی از بهتریــن گزینه هــا بــرای ســرمایه گذاری خــرد در 
کشــور، توکن هــای المــاس و نظایــر آن در ققنــوس اســت و البتــه 
ــرای  ــی ب ــاق بســیار مبارک ــن امــالک عرضــه شــود، اتف ــر توک اگ
ســرمایه گذاری های خــرد رخ خواهــد داد. توکن هــای دیگــری 
ــی  ــئولیت اجتماع ــوزه مس ــات در ح ــی اوق ــه برخ ــتند ک ــم هس ه
ــه آنهــا هــم توجــه کنیــم نظیــر توکــن  هســتند و همــه مــا بایــد ب
آب پــارس کــه در زمــان ارائــه بــه منظــور جــذب منابــع مالــی برای 
اجــرای پــروژه شیرین ســازی آب دریــای عمــان در منطقــه چابهــار 
ــا توکــن گنج مــان کــه پلتفــرم حمایــت از میــراث مســتند  ــود و ی ب
ــران  ــی ای ــه مل ــناد و کتابخان ــازمان اس ــکاری س ــا هم ــت و ب اس
ــه  ــوان حافظ ــتند به عن ــراث مس ــظ می ــه حف ــک ب ــتای کم در راس

ــده اســت.  ــاد ش ــان ایج ــی ایرانی فرهنگ

ویژگیهــای از یکــی قراردادهــایهوشــمند
ــاوریبالکچیــناســت،نظــرشــمادربــارهایــن فنّ
ــری ــاهدفراگی ــدهش ــادرآین ــت؟آی ــدهچیس پدی
ــود؟در ــمب ــاخواهی ــردنی ــدهدرسراس ــنپدی ای
ــی ــمندبالکچین ــراردادهوش ــور،ق ــرانچهط ای

ــد؟ ــدباش ــامفی ــرایم ــدب میتوان
بــا افزایــش تعامــالت فــردی، اجتماعــی و حتــی تعامــالت انســان 
ــث  ــده بح ــت فزاین ــین و اهمی ــا ماش ــین ب ــا ماش ــین ی ــا ماش ب
اعتمــاد، امنیــت و خودکارســازی فرایندهــا، الزم اســت زیرســاختی 
ایجــاد شــود کــه ایــن تعامــالت ظرفیت هــای الزم بــرای تعریــف 
فرایندهــای کســب وکاری را داشــته باشــند و قراردادهای هوشــمند 
ــد  ــون رون ــد. هم اکن ــکل گرفته ان ــاز ش ــن نی ــه ای ــخ ب ــرای پاس ب
ــب وکاری  ــالت کس ــمند در تعام ــای هوش ــری قرارداده به کارگی
ــا  ــت و پیش بینی ه ــودی اس ــان صع ــف در جه ــای مختل حوزه ه
ــد و حتــی شــتاب بیشــتر آن اســت.  هــم حاکــی از ادامــه ایــن رون
ــه کشــورهای  ــا قــدری تأخیــر نســبت ب در کشــور مــا هــم البتــه ب
ــاز تعریــف  ــن نی ــن، ای ــاوری بالکچی ــری فّن پیشــرو در حــوزه کارب
شــد و بــا گســترش زیســت بوم دیجیتالــی کشــور، حــوزه کاربــری 
و میــزان بهره گیــری کســب وکارهای مختلــف از قراردادهــای 
هوشــمند رشــد قابل توجهــی خواهــد داشــت. بســیاری از 
ــاز  ــورد نی ــب وکاری م ــالت کس ــا در تعام ــا و چالش ه پیچیدگی ه
در زیســت بوم دیجیتالــی کشــور، بــا  افزایــش آگاهــی ذی نفعــان از 
ظرفیت هــا و قابلیت هــای قراردادهــای هوشــمند و بهره گیــری 
ــوان  ــه عن ــد. ب ــد ش ــع خواه ــاوری، مرتف ــن فّن ــمندانه از ای هوش
ــاوری  ــت فّن ــری از ظرفی ــا بهره گی ــوس ب ــبکه ققن ــه در ش نمون

ــای هوشــمند عرضــه شــده اســت  اســتالر، نســل اول قرارداده
ــده  ــن ش ــش تعیی ــای از پی ــال تراکنش ه ــاخت ارس ــه زیرس ک
ــری از  ــا بهره گی ــد ب ــران می توانن ــت و کارب ــران اس ــرای کارب ب
قابلیت هــای تراکنش هــای شــبکه ققنــوس ماننــد چندامضایــی، 
ــک  ــی ی ــادالت مال ــوه مب ــا، نح ــایر قابلیت ه ــی و س ــازه زمان ب
ــم و  ــی تراکنش هــای هوشــمند تنظی ــه صــورت توال ــرارداد را ب ق
در زمــان مــورد نیــاز خــود بــه شــبکه ارســال کننــد. در اینجــا باید 
اظهــار خوشــحالی کــرد زیــرا همــکاران مــا در تیــم فنــی ققنوس 
ــمند در  ــای هوش ــل دوم قرارداده ــه نس ــرای عرض ــالش ب در ت
شــبکه ققنــوس هســتند کــه قابلیت هــا و ظرفیت هــای 
بســیاری بــرای تعریف زیرســاخت فنــی تعامــالت کســب وکاری 

ایجــاد می کنــد.

بــا افزایــش تعامــالت فــردی، اجتماعــی و حتــی 
تعامــالت انســان بــا ماشــین یــا ماشــین بــا 
ــت  ــاد، امنی ــث اعتم ــده بح ــت فزاین ــین و اهمی ماش
و خودکارســازی فرایندهــا، الزم اســت زیرســاختی 
ــای الزم  ــالت ظرفیت ه ــن تعام ــه ای ــود ک ــاد ش ایج
ــته  ــب وکاری را داش ــای کس ــف فراینده ــرای تعری ب
باشــند و قراردادهــای هوشــمند بــرای پاســخ بــه این 
ــری  ــد به کارگی ــون رون ــد. هم اکن ــکل گرفته ان ــاز ش نی
قراردادهــای هوشــمند در تعامــالت کســب وکاری 
حوزه هــای مختلــف در جهــان صعــودی اســت و 
پیش بینی هــا هــم حاکــی از ادامــه ایــن رونــد و 

ــت ــتر آن اس ــتاب بیش ــی ش حت
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 IOT ،ــان ســاده ــه زب ــارز اینترنــت اشــیا اســت. ب یکــی از نمونه هــای ب
ــم  ــت باه ــه اینترن ــال ب ــه بااتص ــت ک ــیا اس ــترده ای از اش ــبکه گس ش
ــه  ــر آنچ ــع »ه ــالح جام ــن اصط ــد و همچنی ــرار می کنن ــاط برق ارتب
قابلیــت ارســال و دریافــت دســتورالعمل ها را از طریــق اینترنــت دارد«، 

در برمی گیــرد.

اینترنت ارزش چیست؟

اینترنــت ارزش شــبکه دیجیتــال جهانــی، توزیع شــده و پروتــکل 
تبــادل ارزش اســت کــه در آن پــول و هــر دارایــی بــا ارزش بــه شــکلی 
ــران  ــن کارب ــانی بی ــرعت و آس ــه س ــات ب ــد اطالع ــطه همانن بی واس

اینترنت اشیا یا IOT چیست؟

ــراه  ــی هم ــا شــک و تردیدهای ــیا ب ــت اش ــور اینترن ــل، ظه ســال ها قب
بــود امــا آن روزهــا دیگــر وجــود نــدارد و اکنــون بــا پدیــده ای جهانــی 
ــه  ــی ب ــتفاده های معمول ــت را از اس ــدرت اینترن ــه ق ــتیم ک ــرو هس روب
ســرویس های الکترونیکــی و محاســباتی گســترش می دهــد. اینترنــت 
ارزش یک زیرســاخت شــبکه گســترده جهانــی از افــراد و دســتگاه های 
به هم پیوســته اســت کــه از طریــق شــبکه های بی ســیم باهــم 
ــا  ــه نه تنه ــت ک ــدی اس ــت جدی ــد. IOT اینترن ــرار می کنن ــاط برق ارتب
افــراد بلکــه همه چیزهایــی کــه قابلیــت درک، ارتبــاط، کنتــرل و لمس 
ــمند  ــی های هوش ــد. گوش ــل می کن ــم متص ــه ه ــد، ب ــردن را دارن ک

در دنیــای امــروز همه چیــز و همه کــس توســط شــبکه هوشــمند اینترنــت کــه بــه آن اینترنــت اشــیا می گوییــم، بــه 
هــم متصل انــد. ایــن شــبکه عظیــم از افــراد و اشــیای به هم پیوســته، دنیایــی را کــه می شناســیم بــه یــک سیســتم 
اطالعاتــی گســترده تبدیل کــرده اســت. البتــه ایــن اتصــال جدیــد جهانــی، چالش هایــی را در زمینــه تبــادل ارزش با 
خــود بــه همــراه داشــته اســت؛ بنابرایــن مــا بــرای تبــادل چیزهــای بــاارزش بایــد بــه واســطه های قدرتمنــد تکیــه 
ــی  ــه ارزش مال ــوری ک ــایر ام ــا و س ــام تراکنش ه ــال در انج ــای دیجیت ــایر پلتفرم ه ــا و س ــا، بانک ه ــم. دولت ه کنی
دارنــد، بــه مــا کمــک می کننــد؛ امــا بــه دلیــل اســتفاده ایــن نهادهــا از ســامانه های متمرکــز، همیشــه خطــر هــک 
شــدن وجــود داشــته و در اینجاســت کــه اینترنــت ارزش پرکاربــرد می شــود. اینترنــت ارزش یــک واســطه دیجیتالی 
ــت و  ــت ارزش چیس ــا اینترن ــد، ام ــن می کن ــا را تضمی ــن م ــای آنالی ــت داده ه ــه امنی ــت ک ــرای ارزش اس ــد ب جدی

ــد؟ ــه کار می کن چگون

مقایسه اینرتنت اشیا با اینرتنت ارزش1 
مترجم: نگین جهانگیری

۱-  متن حاضر ترجمه ای از این نوشتار است :
http://www.differencebetween.net/technology/difference-between-internet-of-things-and-internet-of-value/
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ــز  ــطه متمرک ــه واس ــت ب ــه اینترن ــور ک ــود. همان ط ــه می ش مبادل
بــودن داده هــا توانســت در اســتفاده و تبــادل اطالعــات انقالبــی ایجــاد 
ــای  ــا دورنم ــد دارد ت ــن قص ــتر بالکچی ــر بس ــت ارزش ب ــد، اینترن کن
ــا، ارز و  ــهام، دارایی ه ــه س ــی دارد ازجمل ــه ارزش مال ــزی ک ــر چی ه
ــا  ــدگاه اســت کــه م ــن دی ــر اســاس ای ــر دهــد و ب ــوارد را تغیی ســایر م
نمی توانیــم یــک تبــادل ارزش جهانــی بــدون وجــود یــک ارز دیجیتال 
جهان شــمول داشــته باشــیم. بــه همیــن دلیــل اســت کــه ارز دیجیتال 
بــرای تحــول دیجیتالــی که امــروزه شــاهد آن هســتیم بســیار اساســی 
اســت. اینترنــت ارزش توســط شــرکت ریپــل بــا هــدف تســهیل تبادل 

ــد. ــرح ش ــا مط ــات، در دنی ــد اطالع ــی همانن ــای ارزش تراکنش ه

تفاوت بین اینترنت اشیا و اینترنت ارزش

اینترنــت اشــیا )IOT( اصطالحــی جامــع اســت کــه هــر آنچــه 
قابلیــت ارســال و دریافــت دســتورالعمل ها از طریــق اینترنــت را 
دارد، در برمی گیــرد. IOT شــبکه ای جهانــی از میلیاردهــا دســتگاه 
ــه  ــی] ب ــیم[یا کابل ــتمی بی س ــط سیس ــه توس ــت ک ــته اس به هم پیوس
تبــادل و جمــع آوری اطالعــات می پــردازد. در حالــی که اینترنــت ارزش 
یــک فضــای آنالیــن اســت کــه امــکان انتقــال فــوری ارزش را بیــن 
ــد. ــاز از واســطه ها فراهــم می کن ــی نی ــت، ب ــق اینترن ــان از طری همتای

تمرکز و توجه اینترنت ارزش

ــزار،  ــا حســگرها، نرم اف ــه ب ــیا اســت ک ــبکه ای از اش ــیا ش ــت اش اینترن
ــه آن هــا  ــات الکترونیکــی و ســایر فّناوری هــا ادغــام شــده کــه ب قطع
اجــازه می دهــد تــا بــا یکدیگــر تبــادل و ارتبــاط داشــته باشــند. بنابراین 
ــد اســت. از ســوی  ــر اشــیا، دســتگاه ها و فّناوری هــای جدی توجــه آن ب
دیگــر اینترنــت ارزش بر هر چیــزی کــه در بســتر اینترنــت دارای ارزش 
ــدی تحــول  ــه بع ــد کــه نشــان دهنده مرحل ــی باشــد توجــه می کن مال

اینترنت ارزش در مقایسه با اینترنت اشیا

اینترنت اشیااینترنت ارزش

ــال  ــکان انتق ــه ام ــن اســت ک ــک فضــای آنالی ــت ارزش ی اینترن
فــوری دارایی هــای دارای ارزش مالــی را بیــن همتایــان از طریــق 

ــد. ــم می کن ــت، فراه اینترن

اینترنــت اشــیا شــبکه ای از دســتگاه های به هم پیوســته 
ــیم  ــبکه ای بی س ــط ش ــا را توس ــد داده ه ــه می توانن ــت ک اس

ــد. ــادل کن ــر تب ــا یکدیگ ــع آوری و ب جم

اینترنت ارزش، قصد دارد تا دورنمای هر آنچه ارزش مالی دارد از 
جمله سهام، دارایی ها، ارز و سایر موارد را تغییر دهد 

ــل  ــت متص ــه اینترن ــه ب ــی ک ــتگاه ها و چیزهای ــام دس ــه تم ب
ــد،  ــتورالعمل ها را دارن ــال دس ــت و ارس ــت دریاف ــتند و قابلی هس

اشــاره می کنــد.

ــت  ــی اس ــت دارای ارزش مال ــتر اینترن ــه در بس ــه ک ــر آنچ ــه ه ب
توجــه می کنــد

ــه  ــه ب ــه ک ــام آنچ ــد و تم ــای جدی ــتگاه ها، فّناوری ه ــه دس ب
ــد. ــه می کن ــت توج ــل اس ــت متص اینترن

بالکچین تجلــی اینترنــت ارزش و شــعار »پــول بــدون حاکمیت« 
است. 

ــی  ــودکار، لوازم خانگ ــین های خ ــامل ماش ــیا ش ــت اش اینترن
ــی های  ــمند، گوش ــاعت های هوش ــا، س ــمند، ردیاب ه هوش

ــره می شــود. ــک و غی هوشــمند، اســکنرهای بیومتری

دیجیتــال اســت کــه بــا بــه حداقــل رســاندن قــدرت بانک هــا، بخــش 
ــد. ــل می کن ــی را مخت مال

کاربردها

رمــزارز تجلــی آن چیــزی اســت کــه بــرای پشــتیبانی از اینترنــت ارزش 
مــورد نیــاز اســت و بالکچیــن از دیدگاه »پــول بــدون دخالــت حاکمیت« 
ــات انجــام داد،  ــادل اطالع ــرای تب ــت ب ــد. آنچــه اینترن ــت می کن حمای
ــیا در  ــت اش ــد داد. اینترن ــام خواه ــادل ارزش انج ــرای تب ــن ب بالکچی
ــا  ــه ت ــیدنی گرفت ــمند پوش ــای هوش ــرد دارد؛ از ردیاب ه ــا کارب ــه ج هم
لوازم خانگــی هوشــمند، سیســتم های امنیتــی، اســکنرهای بیومتریــک، 
گوشــی های هوشــمند، تجهیــزات کشــاورزی هوشــمند، اینترنــت 
ــه  ــل ب ــه متص ــه ک ــر آنچ ــاً ه ــودکار و تقریب ــین های خ ــس، ماش وایرل

ــود. ــوب می ش ــیا محس ــت اش ــه ای از اینترن ــت نمون ــت اس اینترن

خالصه

اینترنت اشــیا مبتنی بــر یــک پروتــکل ارتباطی اســت کــه در آن چیزهای 
فیزیکــی و مجــازی دارای هویــت و شــخصیت مجــازی هســتند و به طور 
ــدرت  ــت اشــیا ق یکپارچــه در شــبکه اطالعــات ادغــام می شــوند. اینترن
اینترنــت را بــه یــک شــبکه جهانــی از وب پلتفرم هــای پیکربنــدی شــده 
ــد.  ــترش می ده ــل گس ــراد متص ــا و اف ــتگاه ها، چیزه ــرای دس ــا ب پوی
ــت ارزش یــک اکوسیســتم اســت کــه هــر آنچــه  از ســوی دیگــر اینترن
بــرای اشــخاص ارزش مالی داشــته باشــد ماننــد ســهام، اوراق بهــادار، ارز، 
ــد [ در  ــمار می آی ــه ش ــتم ب ــن اکوسیس ــزء ای ــه ج ــره را ک ــا و غی دارایی ه
شــکلی بی واســطه منتقــل کــرده] و بــر ایــن ایده اســت کــه همه اشــکال 
ــد.   ــول کن ــده متح ــاختار توزیع ش ــک س ــه ی ــنجش ارزش را ب ــل س قاب
اســاس ایــن ارزش اکوسیســتم دیجیتالــی بــه نــام بالکچیــن اســت کــه 
دسترســی بــه انتقــال ارزش را بــدون وجــود حاکمیــت تســهیل می کنــد.
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رمـز  و  راز فّناوری بالکچنی و رمـزارزهـا

ــن  ــی از مهمتری ــود و یک ــنیده می ش ــادی ش ــل زی ــا در محاف ــن روزه ــال ای ــن و ارز دیجیت ــام بالکچی ن
ــی و  ــزرگ در امــور مال ــی ب ــاوری انقالبــی بالکچیــن، تحول ــران اســت. فّن موضوعــات صنعــت فین تــک ای

ــت. ــز و راز اس ــار از رم ــه سرش ــی رود ک ــمار م ــاوری به ش فّن
 در همیــن راســتا و باتوجه بــه اهمیــت فّنــاوری بالکچیــن، شــرکت فــن آوا کارت به عنــوان یکــی از بازیگران 
صنعــت پرداخــت الکترونیک کشــور، میزبــان نشســت رمــز و رازهــای ارز دیجیتــال در کســب وکار ایــران با 
حضــور رضــا قربانــی، عضــو هیئــت مدیــره نصــر تهــران، محمــد جــواد صمــدی راد، قائــم مقــام مدیرعامل 
ــا  ــس و حمیدرض ــل مزدک ــمی، مدیرعام ــد قاس ــیر، محم ــل اکس ــی زاده، مدیرعام ــان قاض ــوس، احس ققن

نائینــی، مدیرعامــل گــروه فــن آوا بــود کــه متــن کامــل ایــن نشســت را در ادامــه می خوانیــد:
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رضــاقربانــی،عضــوهیئــت
مدیــرهنصــرتهــران بــا اشــاره بــه رمــز 
ــگاری  ــای رمزن ــازار ارزه ــت: ب ــا گف ارزه
ــای  ــده نوپ ــا یــک پدی ــازار ی شــده، یــک ب
جهانــی اســت کــه بــا وجــود تمامــی 
ســنگ اندازی های جریان هــای مســلط، 
ــا قــدرت بــه شــکوفایی خــود ادامــه داده  ب
ــم  ــد و مه ــت جدی ــک واقعی ــه ی ــاال ب و ح
ــل  ــال تبدی ــای دیجیت ــای دارایی ه در دنی

ــت. ــده اس ش

ــم ــدیراد،قائ ــوادصم ــدج محم
مقــاممدیرعامــلشــرکتققنوس 
ــای ارز دیجیتال در  ــز و رازه در نشســت رم
کســب وکار ایرانــی بــا اشــاره بــه بالکچین 
ــدی  ــوم جدی ــا اصــاًل مفه ــت: رمزارزه گف
نیســت. دنیــا در حــال متحول شــدن 
بــوده و ســن میلیاردرهــا بــه زیــر ۲۵ 
ــی  ــا بخش ــت. رمزارزه ــیده اس ــال رس س
ــر اکوسیســتم هســتند. برخــی  از ایــن تغیی
عنــوان می کننــد کــه رمــزارز یــک حبــاب 
ــن تصــور  ــه ای ــم ک ــد بگوی ــا بای اســت، ام
ــت.  ــراه اس ــطحی نگری هم ــا س ــیار ب بس
ــاوری  ــک فّن ــن ی ــم بالکچی ــا معتقدی م
ــد  ــق چن ــم از تلفی ــک عل ــه ی ــت، بلک نیس

ــت. ــم اس عل
او بــا اشــاره بــه رویکــرد رگوالتــور در 
ــا اکوسیســتم ارزهــای دیجیتال  مواجهــه ب
ــه  ــت ک ــه اس ــاد گرفت ــور ی ــت: رگوالت گف
ماننــد آتش نشــان باشــد، بــرای مثــال 
ــی رود  ــرد، م ــش می گی ــی آت ــی جای وقت
ــد؛  ــوش می کن ــش خام ــش را در آن بخ آت
ــک  ــود ی ــاهده می ش ــی مش ــن گاه بنابرای
ــا  ــرژی ی ــد ان ــوزه مانن ــک ح ــش در ی بخ
کســب وکار دچــار مشــکل می شــود، 
و رگوالتورســریع و بــا نــگاه بحــران 
ــر از  ــده و دیگ ــا را دی ــا تهدیده ــن تنه آفری

نمی کنــد. اســتفاده  فرصت هــا 
قائــم مقــام مدیــر عامــل ققنــوس در 
ــالی  ــن چندس ــرد:» در ای ــان ک ــه بی ادام
ــرده ام  ــت ک ــاوری فعالی ــوزه فّن ــه در ح ک
ــرده ام  ــاهده ک ــف را مش ــل های مختل نس
و  بایــد بگویــم کــه فلســفه فّنــاوری 
و ارزش افــزوده را هنــوز درک نکــرده 
ایــم و صرفــًا کســب وکار را محــدود 
می کنیــم ؛ دوســتان در مجلــس درگیــر 
ــتند و  ــذاری هس ــح و قانون گ ــم لوای تنظی
ــن  ــاوری بالکچی ــرد فّن ــم کارب ــر بگویی اگ
و DLT چیســت؟ قطعــًا هیــچ پاســخ 
ــد  ــان می ده ــه نش ــد ک ــتی نمی دهن درس
قانون گــذار هیــچ شــناخت درســتی از 
ــگاه،  ــن ن ــه ای ــدارد ک ــاوری ن ــای فّن فض

ــت. ــن اس ــر آفری ــک خط ــدون ش ب

ــزای  ــرد: اج ــان ک ــر نش ــه خاط  او در ادام
ــتند  ــزارز هس ــوزه رم ــادی در ح ــیار زی بس
ــت  ــای حاکمی ــفانه در صحبت ه ــه متاس ک
دیــده نمی شــود؛ مبادلــه اطالعــات از 
ســمت اطالعــات بــه ســمت ارزش در 
حــال اتفــاق افتــادن اســت و رمــزارز 
ــد  بخشــی از ایــن کــوه یــخ اســت کــه بای
بــه صــورت کلــی از ایــن زیرســاخت 

اســتفاده شــود.
قائــم مقــام مدیــر عامــل ققنــوس در ادامه 
ــاد  ــاوری DLT ا اعتم ــه فن ــان اینک ــا بی ب
را بی واســطه بــه مــا عرضــه  می کنــد 
ــاز  ــی نی ــر جای ــروز ه ــا ام ــرد: ت ــار ک اظه
بــه اعتمــاد داشــتیم یــک نهــاد یا شــخص 
ثالــث را ایجــاد کردیــم تــا بتوانیــم اعتمــاد 
ــی  ــه زندگ ــره در الی ــادالت روزم را در مب
ــه  ــم؛ در نتیج ــت آوری ــه دس ــت ب و حاکمی
ــن  ــد گفــت ســرویس  اعتمــاد، مهمتری بای
ــی رود  ــمار م ــه ش ــاوری ب ــن فّن ــرد ای کارب
ــت. ــر از ارزش اس ــردی بزرگ ت ــه کارب ک

صمــدی بــا اشــاره بــه فعالیت هــای 
ــوس  ــه داد: در ققن ــوس ادام ــرکت ققن ش
ــم  ــام دادی ــروژه را انج ــد پ ــش از یکص بی

محمــد جــواد صمــدی راد، 
قائــم مقــام مدیرعامل شــرکت 

ققنــوس : 
 تــا امــروز هــر جایــی نیــاز بــه 
ــاد  ــک نه ــتیم ی ــاد داش اعتم
ــاد  ــث را ایج ــخص ثال ــا ش ی
ــاد را  ــم اعتم ــا بتوانی ــم ت کردی
در مبــادالت روزمــره در الیــه 
زندگــی و حاکمیــت به دســت 
ــت  ــد گف ــه بای ــم در نتیج آوری
ــن  ــاد، مهمتری ــرویس  اعتم س
ــاوری به شــمار  کاربــرد ایــن فّن
مــی رود کــه کاربــردی بزرگ تــر 

از ارزش اســت
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ــه 8۰ مــورد ناموفــق  کــه شــاید نزدیــک ب
ــوده  ــق ب ــه موف ــواردی ک ــی در م ــوده ول ب
ــدر  ــه چق ــن درک رســیدیم ک ــه ای ــًا ب واقع
فّنــاوری  ظرفیت هــای  از  می توانیــم 
دفتــرکل توزیع شــده اســتفاده کنیــم و 
ــات مناســبی را ایجــاد  ــا توســعه آن خدم ب

کنیــم.
او ضمــن اشــاره به خدمــات تأمیــن مالی در 
ــت محور  ــن مالی خدم ــت: تأمی ققنوس گف
ــروژه محــور از مهمترین اتفاقاتی اســت  و پ
ــن  ــت و تأمی ــه مدیری ــد هزین ــه می توان ک
مالــی را کاهــش دهــد و یــک ابــزار 
ــی  ــن مال ــتای تأمی ــب در راس ــی مناس مال

پروژه هــا و کســب وکارها اســت.
ــوس  ــل شــرکت ققن ــام مدیرعام ــم مق قائ
ــز   ــر متمرک ــای غی ــه فضاه ــان اینک ــا بی ب
DAO را می ســازند ادامــه داد: بــر ایــن 

اســاس دیگــر همــه چیز یــک کســب و کار 
ــا  ــت. ب ــاع اس ــاس اجم ــر اس ــفاف و ب ش
و  نــوع حکمرانــی  ایــن ســرویس ها 
ــتفاده  ــا اس ــرده و ب ــر ک ــرکت داری تغیی ش
بــه  می توانیــم  ظرفیت هــا  ایــن  از 
ــده و  ــل ش ــمند تبدی ــران هوش ــک حکم ی
ــم. ــل کنی ــت تبدی ــه فرص ــا را ب تهدیده

ــا  ــن ب ــاوری بالکچی ــص فّن ــن متخص ای
ــت  ــازی اهمی ــه توکن س ــه اینک ــاره ب اش
ــن  ــر ای ــرد: ب ــار ک ــادی دارد اظه بســیار زی
ــال را  ــاس و ط ــه الم ــاهدیم ک ــاس ش اس
توکن ســازی کــرده و حتــی شــرکت تســال 
ــای  ــردن دارایی ه ــزه ک ــه توکنی ــبت ب نس
ــدوارم  ــن امی ــد؛ بنابرای ــدام می کن ــود اق خ
روزی شــاهد توســعه بــازار توکــن و 
توکنیــزه کــردن دارایی هــا در کشــور 

ــیم. ــورها باش ــایر کش ــد س همانن
ــن  ــه م ــه ک ــن نکت ــر ای ــا ذک ــدی ب صم
ــه کشــاورزی  نســبت کشــت خشــخاش ب
را ماننــد نســبت رمــزارز بــه فّنــاوری 
بالکچیــن و DLT می دانــم ادامــه داد: 
ــع کشــت  ــا اســتدالل من ــور ب ــر رگوالت اگ
ــاورزی  ــعه کش ــای توس ــه ج ــخاش ب خش
ــنه  ــا گرس ــه م ــروز هم ــت، ام ــو می رف جل
بودیــم. بــر همیــن اســاس در صورتــی کــه 
ــزارز  ــا برداشــت اشــتباه از رم قانون گــذار ب
ــده همــه  ــًا آین ــد، قطع ــری کن ــم گی تصمی
مــا بــد خواهــد بــود و فرصت هــا را از 

دســت خواهیــم داد.

ــل ــیزاده،مدیرعام ــانقاض احس
ــز در ایــن نشســت  صرافــیاکســیر نی
دربــاره موضــوع مالیــات و کســب و کارهای 
ــران گفــت: همــه عالقه منــد  رمــز ارزی ای
ــات هســتند و در اکســیر  ــه پرداخــت مالی ب
ــی  ــه روش ــا را ب ــز ارزه ــات رم ــث مالی بح

چریکــی بــه ســازمان امــور مالیاتــی  
ــدیم  ــق ش ــا موف ــه م ــانده ایم، البت شناس
ــر  ــات ب ــی مالی ــال ۱۳98 یعن ــات س مالی
ــم؛  ــزوده را پرداخــت کنی ــد و ارزش اف درآم
امــا در نبــود مجــوز چــاره ای نیســت و بایــد 
بــا صــرف زمــان و هزینــه زیــاد بــه بخــش 
مالیاتــی ایــن موضــوع را اثبــات کــرد کــه 
بــرای کســب وکارهای حــوزه رمــزارز 

ــد آورد. ــود خواه ــه وج ــکالتی ب مش
او در ادامــه بــا بیــان اینکــه صرافی هــا 
یــک بــازار ۲4 ســاعته در تمــام ایــام هفتــه 
هســتند، اظهــار کــرد: یکــی از مباحثــی که 
در مــورد صرافی هــای رمــزارز مطــرح 
اســت، ســاعت کاری بیشــتر آن هــا نســبت 
ــی  ــازار مال ــب و کارهای ب ــایر کس ــه س ب
ــان  ــا نش ــع، آماره ــت. درواق ــران اس در ای
می دهــد در مــاه قبــل از پیاده ســازی 
ــده  ــران 4۰۰ پرون ــای ته ــا در فت ــز پوی رم
فیشــینگ موجــود بــوده و بعــد از رمــز 
ــچ  ــده رســیده اســت. هی ــه 6۰ پرون ــا ب پوی
صنــف و صنعتــی نیســت کــه بازیگــر 
ــی در  ــا اتفاق ــد، ام ــته باش مشــکل دار نداش
ــازار رمزارزهــا در حــال رخ دادن اســت که  ب
ــت  ــزی اس ــه آن چی ــا در ادام ــتر آن ه بیش
ــه  ــور و جامع ــی کش ــتم بانک ــه در سیس ک
وجــود دارد و حلقــه آخــر آن می توانــد 

ــد. ــزارز باش رم
مدیــر عامــل اکســیر ادامــه داد: متهــم 
ــاره  ــی درب ــل و کلی گوی ــدون دلی ــردن ب ک
ــد  ــوده و بای ــز ب ــازار رمزارزهــا اغــراق آمی ب
توجــه داشــت کــه در هیــچ صنعــت و 
ــدون مشــکل  ــوان بازیگــر ب ــازاری نمی ت ب
ــز  ــا نی ــازار رمزارزه ــاره ب ــرد. درب ــدا ک پی
ــه  ــه ب ــم ک ــت کن ــدد ثاب ــا ع ــم ب می توان
ــا آگاهــی ناشــی از عــدم آمــوزش  ــل ن دلی
مــردم و مشــکالت در سیســتم بانکــی 
شــاهد مشــکل در حلقــه آخــر یعنــی بــازار 

ــتیم. ــا هس ــز ارزه رم

احســان قاضــی زاده، مدیرعامل 
صرافی اکســیر: 

ارز  راز  بزرگ تریــن  شــاید 
دیجیتــال ایــن باشــد کــه 
هیــچ رازی نــدارد و همیــن 
ــن  ــز ای ــه تمای ــن وج بزرگ تری
ــازار نســبت بــه ســایر بازارهــا  ب

اســت
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ــاره  ــه درب ــه اینک ــاره ب ــا اش ــه ب او در ادام
ــده  ــت ش ــیار صحب ــروج ارز بس ورود و خ
اســت اظهــار کــرد: از ســال 96 تــا 
ــا مشــکل ســرویس دهــی در  اکنــون مــا ب
ــن  ــم و در ای صرافی هــای خارجــی مواجهی
ــم و  ــیار مه ــادل بس ــای تب ــوزه پلتفرم ه ح

ــتند. ــی هس الزام

مدیرعامــل قاســمی، محمــد
ــت  ــن نشس ــس در ای ــیمزدک صراف
ــردن  ــزه ک ــث توکنی ــه بح ــاره ب ــا اش ب
نقــش  رمزارزهــا  گفــت:  دارایی هــا 
ــی  ــن مال ــوزه تأمی ــی در ح ــیار مهم بس
ــا  ــم ب ــران ه ــیاری در ای ــا بس ــد ام دارن
توجــه بــه عــدم جــذب ســرمایه گذار 
خارجــی و مشــکالت تحریمــی و از 
نداشــتن  دلیــل  بــه  دیگــر  ســویی 
فاینانــس دیگــر نمی تــوان از ظرفیــت 
ــه  ــرد. در نتیج ــتفاده ک ــی اس ــن مال تأمی
مهم تریــن کاربــرد بــازار مبتنــی بــر رمــز 
ــن  ــد تأمی ــران می توان ــا در ای ــرای م ارز ب
ــد  ــرمایه باش ــازار س ــا و ب ــی بنگاه ه مال
ــتفاده  ــم اس ــت مه ــن ظرفی ــد از ای و بای

کــرد.
قاســمی بــا بیــان اینکــه بــا توســعه بــازار 
ــیم  ــن باش ــاهد ای ــم ش ــی  می توانی صراف
کــه ایــران تبدیــل بــه یــک هــاب مهــم 
ــازار رمــزارز شــود ادامــه  بــرای توســعه ب
ــق صرافی هــا و  ــازار از طری داد: توســعه ب
ــادی  ــت بســیار زی ــه اهمی ــات مبادل خدم

دارد.
وجــود  بــه  توجــه  بــا  افــزود:  او 
بــازار  کــه  مناســبی  ظرفیت هــای 
ــران دارد،  ــک ای ــازار فین ت ــزارز در ب رم
ــی و ورود  ــروت آفرین ــاهد ث ــوان ش می ت

ارز بــه کشــور بــود.
ــاره طــرح  ــا اش ــل مزدکــس ب ــر عام مدی
صیانــت از فضــای مجــازی گفــت: 
بــا توجــه بــه نیــروی کار باکیفیــت و 
ــر  ــم، اگ ــه داری ــبی ک ــای مناس ظرفیت ه
طــرح صیانــت انجــام نشــود مــا ظرفیــت 
ــم. ــازار داری ــن ب ــعه ای ــرای توس الزم ب

ــل ــی،مدیرعام ــانائین محمدرض
ــا  ــت  ب ــن نشس ــنآوا در ای ــروهف گ
ــان  ــا در جه ــوع رمزارزه ــه موض ــاره ب اش
ــر  ــه مهــم تأثی ــک مقول ــت: ی ــران گف و ای
ــر دیگــر کســب وکارها اســت  رمزارزهــا ب
ــوغ نرســیده و  ــه بل ــوز در جهــان ب کــه هن
ــت  ــن صنع ــوغ ای ــا بل ــال ت ــدود ۱۰ س ح

ــم. ــه داری فاصل
نائینــی در ادامــه اظهــار داشــت: در 
یــک  به عنــوان  رمــزارز  بــه  اینجــا 

دارایــی نامشــهود نــگاه می  شــود امــا 
ــود،  ــع ش ــتم رف ــن سیس ــرادات ای ــر ای اگ
می تــوان از آن به عنــوان یــک ابــزار 

پرداخــت اســتفاده کنیــم.
مدیــر عامــل گــروه فــن آوا بــا بیــان اینکه 
ــزار پرداخــت  ــه اب ــه مثاب ــزارز ب ــر از رم اگ
در حــوزه  اســتفاده شــود، می توانــد 
بــازار مالــی تاثیــرات عمیقــی داشــته 
باشــد افــزود: البتــه از ســویی دیگــر 
کســب وکارهایی هســتند کــه در بــازار 
ســیاه و جــرم فعالیــت دارنــد و اثــرات 
ــازار  ــن ب ــب وکارها در ای ــن کس ــوء ای س

ــت. ــوده اس ــاد ب زی
او در ادامــه بــا بیــان اینکــه یکــی از 
ــدن کســب وکارهای  ــل کوچــک مان دالی
ایرانــی بحــث عــدم تأمیــن مالــی و عــدم 
ارتبــاط جهانــی اســت خاطــر نشــان کــرد: 
مــا می توانیــم بــا ظرفیــت فّنــاوری 
ــرده  ــور ک ــران عب ــن بح ــن از ای بالکچی

و مشــکل را رفــع کنیــم.
 نائینــی بــا اشــاره بــه اینکــه یکــی 
از موضوعــات مهــم برخــورد مــا بــا 
افــزود:  اســت  جدیــد  فّناوری هــای 

در فّنــاوری بالکچیــن بــا توجــه بــه 
ــه  ــناخت در الی ــدم ش ــی و ع ــج فهم ک
حاکمیتــی، ایــن موضــوع چالــش بــر 
ــر  ــئله را در نظ ــن مس ــا ای ــده ام ــز ش انگی
داشــت کــه در تمــام حاکمیت هــا در 
ــن  ــاوری بالکچی ــا فّن ــه ب ــث مواجه بح
ــک  ــن ی ــتیم و ای ــردرگمی هس ــاهد س ش

مســئله جهانــی اســت.
ــای  ــه آق ــق گفت ــه طب ــان اینک ــا بی او ب
ــی کــه شــاهد یــک  ــًا زمان صمــدی، دقیق
بحــران می شــویم، رگوالتــور نســبت 
ــد  ــدام می کن ــران اق ــه بح ــش ب ــه واکن ب
ــا  ــی از صرافی ه ــه برخ ــد ب ــه داد: بای ادام
مجــوز داد و ایــن مســائل را حــل کــرد تــا 

از بحــران پیش گیــری کــرد.
مدیــر عامــل گــروه فــن آوا در پایــان 
گفــت: تأمیــن مالــی و نقــل و انتقــال 
ــتند.  ــائل هس ــن مس ــادالت از مهم تری مب
در ســرویس های مبتنــی بــر رمزارزهــا 
و  اســت  زیــاد  بســیار  عقب ماندگــی 
ــتفاده از  ــن معضــالت و اس ــع ای ــرای رف ب
فرصت هــا بایــد ایــن کســب وکارها را 

شــناخت.
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بــهعنــواناولیــنپرســشدرباره
ســامانهآرامــشبــرایمــاتوضیح
ــنســامانهچیســتو دهیدکــهای

ــت؟ ــوهکارآنچگونهاس نح
ــش  ــامانه آرام ــش س ــی پیدای ــاره چگونگ درب
ــات،  ــک انتخاب ــزاری ی ــه برگ ــت ک ــد گف بای
ــه  ــات درون مدرس ــه در ســطح انتخاب ــال چ ح

انتخابایت امن و آرام با استفاده از سامانه آرامش

ــوی  ــه س ــا ب ــوالً ذهن ه ــد، معم ــان می آی ــه می ــن ب ــده و بالکچی ــع ش ــر کل توزی ــخن از دفات ــی س وقت
ــی و کارکردهــای  ــی و کاربردهــای اقتصــادی بالکچیــن معطــوف می شــود، امــا صنعــت مال صنعــت مال
اقتصــادی تنهــا یکــی از کارکردهــای بالکچیــن و فّنــاوری دفتــر کل توزیــع شــده اســت. یکــی از مهم تریــن 
کارکردهــای فّنــاوری دفتــر کل توزیــع شــده و بالکچیــن در حــوزه برگــزاری انتخابــات و کارکــرد بالکچین در 
حــوزه سیاســت و اجتمــاع اســت. در همیــن راســتا شــبکه ققنــوس اقــدام بــه راه انــدازی ســامانه آرامش 
ــا اســتفاده از ایــن  ــا بتــوان ب ــر بســتر بالکچیــن کــرده اســت ت ــات ب ــوان پلتفــرم برگــزاری انتخاب ــه عن ب
ــاوری یــک انتخابــات امــن، شــفاف و خدشــه ناپذیر را بــا ســهولت دسترســی و صرفه جویــی در وقــت  فّن
و هزینــه برگــزار کــرد. برگــزاری انتخابــات ســازمان نظــام مهندســی کشــور در 29 اســتان توســط شــرکت 
ققنــوس و بــا اســتفاده از ســامانه آرامــش مــا را بــر آن داشــت تــا در گفت وگــو بــا مهــدی قــادری مدیــر 
ــش رو  ــای پی ــا و برنامه ه ــامانه، چالش ه ــن س ــعه ای ــی توس ــاره چگونگ ــش درب ــامانه آرام ــول س محص

ــت: ــو اس ــن گفت وگ ــروح ای ــد مش ــی می آی ــه در پ ــویم. آنچ ــا ش جوی

بــه عنــوان یــک انتخابــات کوچــک، تــا یــک 
انتخابــات بــزرگ در ســطح یــک کشــور 
همــواره بــا یــک چالــش جــدی مواجــه اســت. 
ایــن چالــش کــه همــواره شــما بایــد بــه یــک 
ــاد  ــن اعتم ــد. ای ــاد کنی ــزی اعتم ــاد مرک نه
بــه نهــاد مرکــزی و متمرکــز بــودن برگــزاری 
ــات باعــت می شــود کــه شــما دغدغــه  انتخاب
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ــا آرای  ــه آی ــید ک ــته باش ــن را داش ــی ای و نگران
ــما  ــا در آرای ش ــود، آی ــمارش می ش ــما ش ش
تغییــری داده می شــود یــا از ایــن دســت 
ــه  ــاد ب ــی از اعتم ــه ناش ــی ک نگرانی هایی های
ــه  ــکاری ک ــت. راه ــزی اس ــاد مرک ــک نه ی
ــال  ــا رســیده، انتق ــه ذهــن م ــاط ب ــن ارتب در ای
ــر کل  ــات روی دفت ــزاری انتخاب ــای برگ فض
ــده  ــع ش ــر کل توزی ــت. دفت ــده اس ــع ش توزی
ــه  ــار تمــام اقشــار جامع ــکان را در اختی ــن ام ای
قــرار می دهــد کــه اطالعــات خــود را در 
ــد و  ــردازش کنن ــره و پ ــف ذخی ــای مختل جاه
ــای  ــه در انتخابات ه ــی را ک ــر نگرانی های دیگ
متمرکــز بــود نداشــته باشــند. شــبکه ققنــوس 
ــر  ــر دفت ــی ب ــبکه مبتن ــن ش ــن و بزرگتری اولی
ــال  ــه در ح ــت ک ــران اس ــده ای ــع ش کل توزی
ــان از  ــن ۱۱ میزب ــان دارد .  ای ــر ۱۱ میزب حاض
شــرکت های خدمــات فّنــاوری بزرگتریــن 
بانک هــا و مجموعه هــای خدماتــی کشــور 
ــیان،  ــت، پارس ــی، مل ــای مل ــه بانک ه از جمل
پاســارگاد، تجــارت، آینــده، مجموعــه توســن، 
ــدوق  ــران، صن ــه ای ــه ســنحاب از بیم مجموع
کارآفرینــی امیــد، صنــدوق کیــان دیجیتــال و 
ــده اند. در  ــکیل ش ــردا تش ــاط ف ــرکت ارتب ش
نتیجــه آرایــی کــه افــراد در ایــن پلتفــرم ثبــت 
می کننــد در ســرورهای ایــن ۱۱ میزبــان قــرار 
ــکل گیری  ــث ش ــئله باع ــن مس ــرد. ای می گی
ایده اولیــه شــد و بــر اســاس آن پلفتــرم آرامش 
ــات  ــت|،  انتخاب ــت و در گام نخس ــکل گرف ش
ــور در  ــه ای کش ــی رایان ــام صنف ــازمان نظ س
ســطح ۱۷ اســتان بــه اســتثای اســتان تهــران 
ــه  ــز ب ــن اســتثنا نی ــرز برگــزار شــد کــه ای و الب
دلیــل اصل تضــاد منافــع بــود، زیــرا چند تــن از 
اعضای هیــات مدیــره شــرکت مــا در انتخابات 
ــتین  ــات نخس ــن انتخاب ــد و ای ــدا بودن کاندی
انتخاباتــی بــود کــه روی دفتــر کل توزیع شــده 
در ایــران انجــام شــد. نکتــه قابــل توجــه ایــن 
ــازمان  ــی س ــات بالکچین ــه از انتخاب ــت ک اس
نظــام صنفــی اســتقبال بســیار خوبی بــه عمل 
آمــد و پــس از آن بــه شــکل بازاریابــی شــفاهی 
و فــرد بــه فــرد، افــرادی کــه در ایــن انتخابــات 
ــر  ــتان دیگ ــه دوس ــا را ب ــد م شــرکت می کردن
ــب  ــن ترتی ــه ای ــد . ب ــی می کردن ــود معرف خ
ــزار  ــرم برگ ــن پلتف ــری روی ای ــات  دیگ انتخاب
شــدند، تــا اینکــه در ســال جــاری، در مجموعه 
ــه  ــک ب ــان نزدی ــازی از می وزارت راه و شهرس
ــورت  ــات را به ص ــه کار انتخاب ــرکتی ک ۱۲ ش
ــرکت  ــد، ش ــام می دهن ــترده انج ــدی و گس ج
ققنــوس و ســامانه آرامــش توانســت به عنــوان 
ســامانه حائــز شــرایط الزم انتخــاب شــود و مــا 
توانســتیم انتخابات نظام مهندســی ۲9 اســتان 
را بر بســتر ایــن ســامانه برگــزار کنیــم. نزدیک 
بــه 6۰۰هــزار نفــر واجــد شــرایط رأی دهــی در 
ایــن انتخابات حضــور داشــتند و از نــکات مثبت 

ایــن شــکل از انتخابــات ایــن بــود کــه نســبت 
ــوری  ــورت حض ــه ص ــه ب ــته ک ــه دوره گذش ب
برگــزار شــده و تعــداد واجدین شــرایط شــرکت 
در انتخابــات بیشــتر بــود  در برخــی از اســتان ها 
شــاهد افزایــش نــرخ مشــارکت تــا نزدیــک به 
ــن  ــب میانگی ــن ترتی ــه ای ــم وب ــر بوده ای ۷ براب
ــه  کشــوری از حــدود ۱۱ درصــد ســال ۱۳9۷ ب
نزدیــک ۵۷ درصــد رســید کــه یــک موفقیــت 

ــا اســت.  ــرای م ــزرگ ب ب
ــزاری  ــال برگ ــه دنب ــز ب ــر نی ــال حاض در ح
ــا  ــا ب ــتیم ت ــی الزم هس ــای تبلیغات کمپین ه
معرفــی هــر چــه بهتــر ســامانه آرامــش بتوانیم 
ــور  ــطح کش ــتری را در س ــای بیش انتخابات ه
روی ایــن ســامانه برگــزار کنیــم. امیدواریــم به 
ــن انتخابات  ــم بزرگتری زمانی برســیم که بتوانی
کشــور را بــر بســتر بالکچیــن برگــزار کنیــم تا 
هــم مســئله نگرانی هــای پیرامــون انتخابــات 
مرتفــع شــود و هــم بــه واســطه ســهولتی کــه 
انتخابــات برخــط دارد میزان مشــارکت افزایش 

ــد.  یاب

مشــکالت از نظــر صــرف
کــه محدودیتهایــی و
و فیزیکــی انتخاباتهــای
حضــوریدارنــد،ماننــدصنــدوق،
تعرفــهوهزینههــایچــاپو
نگهــداریوتأمیــنامنیــتو...
ــامانههایالکترونیکی ــیازس برخ
نیــزبــرایانتخابــاتوجــوددارند.
بــرایمثــالدانشــگاهتهــران
نیــزیــکســامانهانتخابــات
ــه ــتک ــناس ــشای دارد،پرس
ــتر ــربس ــهب ــشک ــامانهآرام س
دفتــرکلتوزیــعشــدهاســتچــه
ــابه ــامانههایمش ــاس ــیب تفاوت

دارد؟ الکترونیکــی
در ســامانه هایی کــه انتخابــات به صــورت 
الکترونیکــی برگــزار می شــود، در واقــع 
ــات فیزیکــی  همــان فضــای برگــزاری انتخاب
را الکترونیکــی کرده انــد؛ یعنــی همچنان شــما 
بــه یــک نهــاد مرکــزی اعتمــاد می کنید. شــما 
وقتــی در یــک ســامانه الکترونیکــی رأی خــود 
ــگاه  ــک پای ــما در ی ــد، رأی ش ــت می  کنی را ثب
داده ثبــت می شــود کــه همــواره بــا خــود 
ــی  ــراه دارد. نگرانی های ــه هم ــی ب نگرانی های
ــده در  ــت ش ــا رأی ثب ــه آی ــت ک ــن دس از ای
ــا ایــن  پایــگاه داده همــان رأی شــما اســت؟ آی
رأی شــمارش می شــود، چــه تضمینــی اســت 
کــه در ایــن آرا خدشــه و تغییــر صــورت نپذیرد؟ 
تمــام ایــن نگرانی هــا در ســامانه های بر بســتر 
دفتــر کل توزیــع شــده از بیــن مــی رود، زمانــی 
کــه شــما رأی خــود را ثبــت می کنیــد بــه ایــن 
دلیــل کــه شــما هــش  رأی را داریــد و می توانید 

در ســامانه هایی کــه انتخابــات 
برگــزار  الکترونیکــی  به صــورت 
ــای  ــان فض ــع هم ــود، در واق می ش
برگــزاری انتخابــات فیزیکــی را 
یعنــی  کرده انــد،  الکترونیکــی 
همچنــان شــما بــه یــک نهــاد 
ــما  ــد، ش ــاد می کنی ــزی اعتم مرک
وقتــی در یــک ســامانه الکترونیکی 
رأی خــود را ثبــت می  کنیــد، رأی 
شــما در یــک پایــگاه داده ثبــت 
ــود  ــا خ ــواره ب ــه هم ــود ک می ش

نگرانی هایــی بــه همــراه دارد
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ــع  ــر کل توزی ــر دفت ــی ب ــای مبتن در مرورگره
شــده مشــاهده کنیــد کــه رأی مــورد نظر شــما 
ثبــت شــده اســت و صرفــاً یــک صفحــه رابــط 
کاربــری کــه ممکــن اســت جعلــی باشــد و  به 
شــما نمایــش داده شــود نیســت. در حالــی کــه 
در یــک ســامانه الکترونیکــی غیــر بالکچینــی 
ممکــن اســت کــه شــما رأی بدهیــد و به شــما 
ــود،   ــش داده ش ــید رأی نمای ــک صفحــه رس ی
امــا ایــن احتمــال هــم هســت کــه ایــن یــک 
صفحــه جعلــی باشــد کــه بــه شــما رســید رأی 
ــک  ــما ی ــی ش ــا وقت ــد؛ ام ــش می ده را نمای
ــد  ــه بتوانی ــید ک ــته باش ــری داش ــک رهگی لین
در یــک مرورگــر هــش رأی را مشــاهده کنیــد، 
می توانیــد کامــاًل اطمینان کنیــد که رأی شــما 

ثبــت شــده اســت. 
ــت  ــا رأی ثب ــه آی ــت ک ــن اس ــوع دوم ای موض
شــده همــان رأی شــما اســت یــا خیــر؟ 
ــا  ــش ب ــع ه ــد در تواب ــه می دانی ــور ک همانط
کوچکتریــن تغییــری کل هــش به وجــود 
آمــده تغییــر می کنــد و هــش جدیــدی 
تولیــد می شــود و چــون هــش فــرد از ابتــدای 
انتخابــات تــا ســال ها پــس از انتخابــات 
ــن هــش جســتجو  ــد، هــرگاه ای ــت می مان ثاب
شــود مــی تــوان هــش خــود را مشــاهده کــرد 
و مطمئن شــد کــه تغییــری در رأی مــورد نظر 
رخ نــداده اســت. همچنیــن شــایان ذکر اســت، 
به جهــت حفــظ محرمانگــی رای و صیانــت از 
آرای رای دهنــدگان و جلوگیــری از افشــای 
محتویــات رای ایشــان، رای بــه همــراه 
اطالعــات هویتــی فــرد رای دهنــده بــه 
صــورت کامــال رمــز شــده در دفتــرکل توزیــع 

ــود. ــره می ش ــوس ذخی ــبکه ققن ــده ش ش
از ســوی دیگــر در بحــث شــمارش آرا، 
ــای  ــا کلیده ــا ب بازگشــایی و شــمارش آرا تنه
خصوصــی ای خواهــد بــود کــه در اختیــار 
هیــات ناظــران قــرار می گیــرد و قابلیــت 
هیچ گونــه دســت کاری و تغییــر در نتایــج 
ــد داشــت. اما رمزگشــایی  ــات را نخواهن انتخاب
و شــمارش آرا بــه وســیله ایــن کلیدهــا اســت 
و بــدون ایــن کلیدهــا حتــی شــرکت ققنــوس 
هــم نمی توانــد بــه نتایــج انتخابات دسترســی 
ــک  ــتفاده از ی ــا اس ــمارش آرا ب ــد. ش ــدا کن پی
برنامــه  کامپیوتــری کامــاًل آفالیــن اســت که 
بــرای ذی نفعــان و برگــزار کننــدگان انتخابات 
ایــن اطمینــان را ایجــاد می کنــد کــه در پشــت 
ــاد. این هــا  صحنــه هیــچ اتفاقــی نخواهــد افت
تفاوت هایــی هســتند کــه یــک ســامانه مبتنی 
بــر دفتــر کل توزیــع شــده می توانــد بــا دیگــر 
ســامانه های الکترونیکــی برگــزاری انتخابــات 

ــد.  ــته باش داش

ــام ــاتنظ ــارهانتخاب ــتردرب پیش
مهندســیبرایمــانگفتیــد،حــال

بهفــرضکــهمــاقصــدبرگــزاری
ــته ــطحملیراداش انتخاباتیدرس
باشــیمماننــدانتخابــاتمجلــس
ــات ــاانتخاب ــالمیی ــورایاس ش
ریاســتجمهوری،نخســتاینکه
چــهچالشهایــیبــرایبرگــزاری
ــی ــایاصطالحاًسیاس انتخاباته
انتخاباتهــا ایــن توســعه و
ــوددارد، ــنوج ــتربالکچی ــربس ب
دوماینکــهاگــربخواهیــمکــه
ــیرا ــیوسیاس ــایمل انتخاباته
ــه ــربســتربالکچیــنبیاوریــمب ب
ــم؟ ــازداری ــاختهایینی ــهزیرس چ
ــه  ــات ب ــک انتخاب ــم ی ــا  بخواهی ــه م اینک
آن وســعت و انــدازه را به صــورت تمــام 
الکترونیکــی برگــزار کنیــم، بــه نظــر مــن در 
ــود  ــور وج ــت آن در کش ــر ظرفی ــال حاض ح
ــدگان  ــزار کنن ــوی برگ ــد از س ــی بای دارد؛ ول
ایــن انتخابات هــا اســتقبال الزم وجود داشــته 
باشــد، تا مــا تــالش خــود را انجــام دهیــم که 
ایــن انتخابات هــا بــر بســتر بالکچیــن انجــام 
ــه وجــود دارد  ــی ک شــود. از منظــر چالش های
ــازی   مهمترین آن بحــث آموزش و فرهنگ س
اســت که بایــد بــه رأی دهنــدگان ارائه شــود، 
ــر  ــک تغیی ــد ی ــه می دانی ــور ک ــرا همانط زی
ــدوق رأی و شــرکت  ــه صن ــه ب ــد از مراجع بای
در انتخابــات به صــورت حضــوری، بــه 
شــرکت در انتخابــات به صــورت برخــط و 
ــر  ــا کامپیوت ــل ی ــا اســتفاده از صفحــه موبای ب
ــه  ــاز ب ــرد. ایــن تغییــر شــکل نی صــورت بگی
ــت  ــد گف ــه بای ــا دارد. البت یکســری آموزش ه
کــه شــرکت در انتخابــات بــا اســتفاده از ایــن 
سیســتم بســیار آســان اســت؛ ولی در مجموع 
ایــن مســئله یــک چالــش بــزرگ اســت زیــرا 
طیــف گســترده ای از افــراد در ایــن نــوع 
انتخابــات  شــرکت می کننــد؛ از فــرد ۱8 
ــناخته  ــی ش ــوان رأی اول ــه به عن ــاله ای ک س
می شــود تــا فــردی کــه ممکــن اســت 
بــاالی ۱۰۰ ســال ســن داشــته باشــد و شــاید 
ــه گوشــی همــراه، کامپیوتر  حتی دسترســی ب
ــت را  ــی اینترن ــا حت ــی ی ــن چنین ــوارد ای و م
نداشــته باشــد. ایــن بزرگتریــن چالشــی 
اســت کــه بــه نظــر مــن در بحــث برگــزاری 
انتخابــات تمــام الکترونیکــی در حــال حاضــر 
ــد وجــود داشــته باشــد.  در کشــور مــا می توان

دربــارهمســائلحقوقــیوقانونــی
نیــزمــابــاچــهچالشهایــی

ــم؟ مواجهی
ــه  ــت ک ــد گف ــن پرســش بای ــه ای در پاســخ ب
دنیاگیــری کوویــد۱9 باعــث شــد تــا نگاه هــا 
ــه صــورت برخــط  ــات ب ــزاری انتخاب ــه برگ ب
بــا اســتقبالی فــراوان همــراه باشــد، شــاید اگر 

ــایی  ــمارش آرا، بازگش ــث ش  در بح
ــای  ــا کلیده ــا ب ــمارش آرا تنه و ش
خصوصــی ای خواهــد بــود کــه 
در اختیــار هیئــت ناظــران قــرار 
می گیــرد و قابلیــت هیچ گونــه 
دســت کاری و تغییــر در نتایــج 
انتخابــات را نخواهنــد داشــت 
امــا رمزگشــایی و شــمارش آرا 
ــت و  ــا اس ــن کلیده ــیله ای ــه وس ب
بــدون ایــن کلیدهــا حتــی شــرکت 
بــه  نمی توانــد  هــم  ققنــوس 
ــدا  ــات دسترســی پی ــج انتخاب نتای
ــتفاده از  ــا اس ــمارش آرا ب ــد. ش کن
یــک برنامــه  کامپیوتــری کامــالً 
آفالیــن اســت کــه بــرای ذی نفعان 
ــن  ــات ای ــدگان انتخاب ــزار کنن و برگ
اطمینــان را ایجــاد می کنــد کــه 
ــی  ــچ اتفاق ــه هی ــت صحن در پش

ــاد ــد افت نخواه
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ــر  ــات ب در گذشــته ســخن از برگــزاری انتخاب
ــه  ــط گفت ــورت برخ ــن و به ص ــتر بالکچی بس
می شــد، همــواره بــا یــک نگرانــی ای همــراه 
ــا  ــی ب ــب و غریب ــیت های عجی ــود و حساس ب
خود بــه همــراه داشــت، امــا اکنــون در همین 
ــات نظــام مهندســی کــه برگــزار شــد  انتخاب
یــک هفتــه پیــش از آن یــک ســازمان دیگــر 
در همــان ســطح قصــد داشــت تــا انتخابــات 
ــد،  ــزار کن ــی برگ خــود را به صــورت بالکچین
امــا در هفتــه آخــر منصــرف شــده و به صورت 
ــه  ــد، ب ــزار کردن ــات را برگ ــوری انتخاب حض
ــا باعــث شــد ایــن  هــر روی دنیاگیــری کرون
جســارت در برگــزار کننــدگان انتخابــات 
ــتر  ــر بس ــات را ب ــه انتخاب ــد ک ــود بیای به وج
بالکچیــن برگــزار کننــد. و خوشــبختانه 

ــی را داشــته  اســت.  نتیجــه بســیار مثبت
مــا تــا همیــن اکنــون انتخابات هایــی در 
ــز  ــر نظــر وزارت کشــور نی ــای زی مجموعه ه
ــد  ــه می دانی ــور ک ــم، همانط ــزار کرده ای برگ
ــام  ــزاری تم ــی برگ ــود متول ــور خ وزارت کش
انتخابات هــای سیاســی کشــور اســت و 
ــه  ــر مجموع ــه زی ــزاب را ک ــات اح ــا انتخاب م
ــم، همچنیــن  وزارت کشــور را برگــزار کرده ای
زیــر  کانون هــای  از  برخــی  انتخابــات 
مجموعــه فرمانداری هــا و اســتانداری ها 
را نیــز برگــزار کرده ایــم. حتــی دربــاره 
انتخابات هــای شــرکت ها و مراکــزی کــه 
ــد  ــه می ش ــت، صورتجلس ــر ثب ــد در دفت بای
نیــز بــا همــان صورتجلســه برگــزاری 
ــت می شــد.  ــز ثب ــت نی ــر ثب ــات در دفت انتخاب
خوشــبختانه از منظــر قانونــی در پاندمــی 
ــه  ــاد، البت ــی افت ــات مثبت ــی اتفاق ــا خیل کرون
ــد  ــود دارد و می توان ــای کار وج ــان ج همچن
گســترده تر شــود. در مجموعــه ســازمان 
ــی  ــرکت های بورس ــی از ش ــز خیل ــورس نی ب
ــورت  ــان به ص ــع عمومی ش ــات مجام انتخاب
الکترونیکــی برگــزار می شــود. پــس از منظــر 
ــرایط  ــی و ش ــر آمادگ ــال حاض ــی در ح حقوق
الزم فراهــم اســت، شــاید بزرگتریــن چالــش 
بحــث آمــوزش و فرهنــگ ســازی ایــن 
موضــوع در جامعه اســت و دیگــر پایــگاه داده 
اطالعــات افــراد اســت کــه بایــد یــک پایگاه 
ــی  ــه در آن کد مل ــد ک ــع باش ــع و مان داده جام
افــراد صحیــح باشــد و بــه ازای هــر کــد ملــی 
یــک شــماره موبایــل ثبــت شــده باشــد، کــه 
امــکان احــراز هویــت وجــود داشــته باشــد تــا 
ــد.  ــرکت کنن ــات ش ــد در انتخاب ــراد بتوانن اف

ــی ــرپارادایم ــهتغیی ــازیب ــانی آی
نــگاهاعضــایشــوراینگهبــانو
ســتادانتخاباتکشــوربهمســئله

ــاتوجــوددارد؟ انتخاب
همانطــور کــه گفتــه شــد، مــن فضــای بســیار 

مثبتــی در ایــن یکســال اخیــر دیــدم.

شــورای مجموعــه در حتــی
... نگهبــان.

ــا  ــه ب ــعت ک ــی در آن وس ــا انتخابات ــال م ح
شــورای نگهبــان در ارتباط باشــیم نداشــته ایم؛ 
ــده  ــزار کنن ــه برگ ــور ک ــا وزارت کش ــی ب ول
ــا  ــات در ســطح کشــور اســت م ــی انتخاب اصل
همــکاری داشــته ایم و ارزیابــی مثبتــی از 
ــه دســت آمــده اســت و فضــای وزارت  فضــا ب
کشــور همســو بــا ایــن موضــوع اســت، صرفــًا 
ــد زیرســاخت های  در مســئله زیرســاخت ما بای
ــد  ــرکت هایی مانن ــه ش ــم ک ــاده کنی الزم را آم
ققنــوس در حــال آماده ســازی این کار هســتند، 
ــرای  ــکان ب ــن ام ــز ای ــارت نی ــث نظ در بح
ــرم  ــورای محت ــور و ش ــه وزارت کش مجموع
ــبکه  ــد در ش ــه بتوانن ــود دارد ک ــان وج نگهب
ــد و به صــورت لحظــه ای  ــرار بگیرن ققنــوس ق
هــر اطالعاتــی کــه در ســرورهای شــبکه 
ــن  ــره می شــود در ســرورهای ای ــوس ذخی ققن
نهادهــا نیز ذخیــره شــده و نگرانــی ایــن نهادها 
ــث  ــاً بح ــه صرف ــرود، در نتیج ــن ب ــز از بی نی
ــر  ــه ه ــت، ب ــتورالعمل ها اس ــازی دس آماده س
روی برگــزاری انتخابــات قــرار اســت از شــکل 
حضــوری بــه شــکل تمــام الکترونیکــی تغییر 
کنــد در نتیجــه شــاید الزم باشــد تــا یکســری 
دســتورالعمل ها تغییــر کنــد، بــرای مثــال 
پیشــتر اجبار ایــن بود کــه زمــان رأی گیــری 8 
ســاعت باشــد تا همه بتواند به شــعب اخــذ رأی 
مراجعــه کننــد، امــا اکنــون شــاید دیگــر نیازی 
به ایــن مقدار زمــان نباشــد، مــا خــود انتخاباتی 
ــه  ــاعت هم ــه 4 س ــب ب ــه در قری ــته ایم ک داش
ــه  ــد. ب ــات شــرکت کــرده بودن ــراد در انتخاب اف
ــی  ــن روی یکســری دســتورالعمل ها مبن همی
چگونگی برگــزاری انتخابــات و کارکــرد هیئت 

ــد. ــه روز رســانی دارن ــه ب ــاز ب نظــارت نی

اگــرتوضیــحتکمیلــیدرایــنباره
ــدبفرمایید؟ داری

ــه  ــر را ب ــان خاط ــن اطمین ــد ای ــان بای در پای
ــات روی  تمــام مــردم داد کــه برگــزاری انتخاب
پلتفرم هــای مبتنــی بــر دفتــر کل توزیــع شــده 
ــت و  ــام نگرانی هاس ــده تم ــع کنن ــم مرتف ه
هــم اطمینــان خاطــری بــه ایشــان خواهــد داد 
کــه یــک انتخابــات کامــاًل شــفاف، غیــر قابل 
ــد داشــت و هــم  ــر خواهن ــر، خدشــه ناپذی تغیی
اینکــه در کمتریــن زمــان و بــدون اتــالف وقت 
ــد  ــد و امی ــات شــرکت کنن ــد در انتخاب می توانن
اســت که مجموعــه ققنــوس و پلتفــرم آرامش 
بتوانــد تــا پایــان ســال ۱4۰۰ دســت کــم بیــن 
۱۰۰ تــا ۲۰۰ انتخابــات دیگــر را به صــورت 
تمــام الکترونیکــی و بــر بســتر دفتــر کل توزیع 

شــده ققنــوس برگــزار کنــد.

متولــی  خــود  کشــور  وزارت 
انتخابات هــای  تمــام  برگــزاری 
مــا  و  اســت  کشــور  سیاســی 
زیــر  کــه  را  احــزاب  انتخابــات 
مجموعــه وزارت کشــور را برگــزار 
انتخابــات  کرده ایــم، همچنیــن 
برخــی از کانون هــای زیــر مجموعــه 
اســتانداری ها  و  فرمانداری هــا 
را نیــز برگــزار کرده ایــم. حتــی 
ــرکت ها  ــای ش ــاره انتخابات ه درب
و مراکــزی کــه بایــد در دفتــر ثبــت، 
صورتجلســه می شــد نیــز بــا همــان 
ــات در  صورتجلســه برگــزاری انتخاب
دفتــر ثبــت نیــز ثبــت می شــد
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شــرکت فرابــورس ایــران به منظــور معرفــی طــرح تامیــن مالــی 
ــن  ــق ســکوهای تامی ــا از طری ــی کاروی کســب و کارها در مســابقه تلویزیون
ــر  ــور مدی ــا حض ــری ب ــت خب ــوز، نشس ــر و دارای مج ــی برت ــی جمع مال
ــای  ــع و صندوق ه ــور مجام ــر ام ــران، مدی ــورس ای ــی فراب ــای مال نهاده
صندوق ســرمایه گذاری نــوآوری و شــکوفایی ریاســت جمهــوری را  برگزار 

ــرد. ک
 در ایــن نشســت خبــری، سیاســت ها، اهــداف و عملکــرد ســکوهای 
ــور  ــا حض ــی ب ــی جمع ــن مال ــرح تأمی ــا ط ــاط ب ــی در ارتب ــن مال تامی
قائم مقــام مدیرعامــل شــرکت ققنــوس، مدیرعامــل ســامانه تأمیــن مالــی 
ــریح  ــی تش ــرم دونگ ــل پلتف ــن مدیرعام ــرمایه گذاری کارن، همچنی و س
شــد تــا بتــوان از فرصت هــای کــراد فاندینــگ بــرای رشــد و خلــق ثــروت 

کســب و کارها اســتفاده کــرد.

سکوی تامین مالی جمعی ققنوس؛ نخستین 
پلتفرم کراد فاندینگ مبتنی بر بالک چین

ــوس  ــرکت ققن ــل ش ــام مدیرعام ــدی راد، قائم مق ــواد صم ــد ج محم
در نشســت ســکوهای تامیــن مالــی ویــژه برنامــه تلویزیونــی کارویــا 
ــا اشــاره بــه خدمــات و دســتاوردهای ایــن شــرکت گفــت: شــرکت  ب
ققنــوس به عنــوان یکــی از میزبانــان جدیــد شــبکه ققنــوس، 
نخســتین تجربــه در ایجــاد شــبکه های بالک چینــی بــا هــدف 
ــن در  ــده و بالکچی ــرکل توزیع ش ــاوری دفت ــای فن ــعه کاربرده توس

ــت. ــران اس ای
او ادامــه داد: ققنــوس در زمینــه توســعه خدمــات نویــن مبتنــی 
بــر فنــاوری بالکچیــن، از جملــه اولیــن انتخابــات الکترونیــک 

 فرصت سکوهای تامنی مایل جمعی
برای بازار رسمایه ایران

نشســت خبری ســکوهای تأمیــن مالی ویــژه برنامــه تلویزیونــی کارویــا در شــرکت فرابــورس ایــران برگزار 
شــد. در ایــن نشســت، محمــد جــواد صمــدی راد، قائــم مقــام مدیرعامــل ققنــوس بــا اشــاره بــه ســکوی 
تامیــن مالــی جمعــی ققنــوس و ظرفیــت کــراد فاندینــگ، ســکوهای تامیــن مالــی جمعــی را بــرای بــازار 

ســرمایه ایــران یــک فرصــت عنــوان کــرد.
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غیرحضــوری بالک چینــی تجربیاتــی ارزشــمند دارد. همچنیــن، 
ســکوی تامیــن مالــی جمعــی ققنــوس، مدل هــای متنوعــی از جملــه 
ــه و  ــر خیری ــی ب ــی مبتن ــاداش، تامیــن مال ــر پ ــی ب ــی مبتن تامیــن مال
تامیــن مالــی مبتنــی بــر مشــارکت را طراحــی و اجرایــی کــرده اســت.
ــاء  ــده )DLT( منش ــرکل توزیع ش ــاوری دفت ــرد: فن ــد ک ــدی تاکی صم
ــک  ــوان ی ــروزه به عن ــه ام ــت ک ــال اس ــای دیجیت ــق دارایی ه خل

ــه اســت. ــرار گرفت ــتقبال ق ــورد اس ــد م ــده جدی پدی

ــی ۱8  ــح کــرد: در حــال حاضــر حــدود ۱۷ ال ســرمایه گذاران، تصری
ــه ســمت اقتصــاد شــرکت های کوچــک  ــان ســرمایه ب ــارد توم میلی
و متوســط هدایــت شــده اســت، بــر همیــن اســاس نیــز اهمیــت دارد 
ــه ریســک های موجــود  ــا، ب ــه طرح ه ــا مطالع کــه ســرمایه گذاران ب

ــند. ــته باش ــراف داش ــرمایه گذاری اش در س
مدیــر نهادهــای مالــی فرابــورس ایــران در خصــوص کرادفاندینــگ 
ــی،  ــی جمع ــن مال ــم تامی ــای مه ــی از ویژگی ه ــرد: یک ــوان ک عن
ــه  ــا توج ــت و ب ــی اس ــع مال ــه مناب ــه ب ــی عادالن ــش دسترس افزای
بــه اینکــه ایــن روش از طریــق فضــای الکترونیــک انجــام 
ــار  ــی را در اختی ــده و فرصت ــر ش ــا عادالنه ت ــع  طرح ه ــود، توزی می ش

کســب و کارهای خــارج از تهــران قــرار می دهــد.

بــرای ســرمایه گذاری در طرح هــای مســابقه 
ــید! ــرمایه نباش ــل س ــران اص ــا نگ کاروی

ســیاوش صمیمــی، مدیــر امــور مجامــع و صندوق هــای ســرمایه گذاری 
صنــدوق نــوآوری و شــکوفایی ریاســت جمهــوری در بخــش دیگــری از 
ایــن نشســت خبــری، دربــاره فلســفه شــکل گیری  ایــن صنــدوق گفت: 
ــا  ــی، الزام ــی جمع ــن مال ــن  کــه پروژه هــا در روش تأمی ــه ای ــا توجــه ب ب
ــوآوری و  ــدوق ن ــز صن ــتا نی ــن راس ــد. در همی ــت ندارن ــن موفقی تضمی
شــکوفایی نســبت بــه بیمــه اصــل ســرمایه ســرمایه گذاران اقــدام کرده 

ــت. اس
ــیم  ــود تقس ــید، س ــود رس ــه س ــروژه ای ب ــه پ ــی ک ــزود: در صورت او اف
می شــود. در غیــر ایــن حالــت مــا وارد عمــل می شــویم و بــا چنــد روش 

ــم. ــه می کنی ــرمایه اولی ــت س ــه پرداخ ــدام ب اق
ــراز  ــکوها اب ــال در س ــای فع ــص نیروه ــه تخص ــه ب ــا توج ــی ب صمیم
ــی را  ــود اعالم ــی س ــم حوال ــد رق ــکوها بتوانن ــه س ــرد ک ــدواری ک امی

ــد. ــق کنن محق
ــوآوری  ــدوق ن ــع و صندوق هــای ســرمایه گذاری صن ــور مجام ــر ام مدی
و شــکوفایی ریاســت جمهــوری در خصــوص طــرح تامیــن مالــی جمعی 
مســابقه تلویزیونــی کارویــا تاکیــد کرد: بیشــترین رقمــی که جمــع آوری 
شــده، 4 میلیارد تومــان و کمتریــن رقــم ۳۰۰ میلیــون تومان بوده اســت. 
البته، در مجمــوع در ایــن برنامــه بیــش از ۵۰ میلیــارد تومان تأمیــن مالی 

انجــام شــده اســت.

سکوی تامین مالی جمعی ققنوس در مسابقه 
تلویزیونی کارویا

ســکوی تامیــن مالــی جمعــی ققنــوس، نخســتین ســامانه تامیــن مالــی 
جمعی مبتنــی بــر بالک چیــن دارای مجــوز از فرابــورس، به عنــوان یکی 
ــرای مشــارکت و ســرمایه گذاری  ــی ب ــن مال از ســکوهای منتخــب تامی

ــور دارد.  ــتارت آپی حض ــر اس ــای برت ــهروندان در طرح ه ش
ــن  ــان برتری ــی می ــا، رقابت ــی کاروی ــابقه تلویزیون ــت، مس ــی اس گفتن
اســتارت آپ ها بــا هــدف ســرمایه گذاری شــهروندان در طرح هــا و 
ایده هــای نوآورانــه اســت که بــا حمایــت صنــدوق نــوآوری و شــکوفایی 
ــاعت ۲۳ از  ــه در س ــر هفت ــنبه ه ــنبه و سه ش ــوری، دوش ــت جمه ریاس

ــود. ــش می ش ــیما پخ ــدا و س ــک ص ــبکه ی ش
ــات  ــد اطالع ــی Kuknos.ir/cf می توانی ــه آدرس اینترنت ــه ب ــا مراجع ب
بیشــتری از کرادفاندینــگ ققنــوس و طرح هــای حاضــر در ایــن ســامانه 
داشــته باشــید. همچنیــن، بــرای مشــارکت و ســرمایه گذاری، بــا نصــب 
ــا  ــد ب ــت ســجامی می توانی ــراز هوی ــوس و انجــام اح ــن ققن ــف توک کی
حدقــل ۵۰۰ هــزار تومــان در طرح هــای ســکوی تامیــن مالــی جمعــی 

ــد. ــرمایه گذاری کنی س

فرصت سکوهای تامین مالی جمعی برای بازار 
سرمایه ایران

قائم مقــام مدیرعامــل ققنــوس بــا قدردانــی از فرابــورس و کارگــروه 
ــال در  ــت اندرکاران فع ــی دس ــی و تمام ــی جمع ــن مال ــی تامی ارزیاب
حــوزه قانونی ســازی کرادفاندینــگ، اظهــار داشــت: ســکوهای 
تامیــن مالــی جمعــی فرصتــی ارزشــمند بــرای بــازار ســرمایه ایــران 
به منظــور تجهیــز منابــع مالــی بــرای کســب و  کارهای دانــش بنیان، 
ــا جــذب ســرمایه، فرصــت رشــد و  ــا ب کوچــک و متوســط هســتند ت
ــب  ــورت مناس ــور به ص ــب و کارها در کش ــن کس ــت ای ــعه فعالی توس

فراهــم شــود.

تامین مالی جمعی؛ راهکار افزایش دسترسی 
عادالنه به منابع مالی 

ــی  ــر نهادهــای مال ــور، مدی در ادامــه ایــن نشســت، عــارف علیقلی پ
ــن  ــای تامی ــت طرح ه ــاری از وضعی ــه  آم ــا ارائ ــران ب ــورس ای فراب
ــی دارای  ــی جمع ــن مال ــکوهای تامی ــت: در س ــی گف ــی جمع مال
ــه امــروز تامیــن مالــی شــده اند کــه از میــان  ــا ب مجــوز، ۱۱ طــرح ت
ــک  ــوده و ی ــق ب ــع موف ــت مناب ــرح در دریاف ــا، ۱۰ ط ــن طرح ه ای

ــرده اســت. ــل ک ــق عم ــرح ناموف ط
او بــا تاکیــد بــر اهمیــت مطالعــه اطالعــات طرح هــا توســط 
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ســازمان نظــام صنفــی رایانــه ای اســتان تهــران بــا توجــه بــه تجربه 
عملیاتــی موفــق ســامانه انتخابــات مبتنــی بــر فنــاوری بالک چیــن 
آرامــش ققنــوس در انتخابــات ســازمان نصر کشــور، تصمیــم گرفت 
تــا پــس از بــه حــد نصــاب نرســیدن حضــور اعضــا بــرای برگــزاری 
دور اول مجمــع، از ظرفیــت ایــن پلتفــرم به منظــور برگــزاری آنالین 
و امــن مجمــع  عمومــی عــادی نوبــت دوم نصــر تهــران در راســتای 
ــازرس اصلــی و علی البــدل در نوبــت دوم اســتفاده کنــد. انتخــاب ب

ــتان  ــه ای اس ــی رایان ــام صنف ــازمان نظ ــازرس س ــات ب در انتخاب
تهــران کــه  بــا حضــور تمامــی اعضــا ســازمان نصــر تهــران برگــزار 
ــرگ رأی،  ــا 8۱۲۱ ب ــرکت ب ــو، ۲4۵۷ ش ــر ۲۰6۷ عض ــغ ب ــد، بال ش
۱۲۵ مشــاورو ۲۵ فروشــگاه حضــور داشــتند کــه در نهایــت مجمــوع 

ــید. ــه 8۲۷۱ رای رس ــای رأی ب ــداد برگه ه تع
دســتور جلســه نوبــت دوم انتخابــات ســازمان نظــام صنفــی 
ــی و  ــازرس، بررس ــره و ب ــت مدی ــزارش هیئ ــتماع گ ــه ای اس رایان
ــن  ــهریور ۱4۰۰، تعیی ــه ۳۱ ش ــی ب ــال منته ــه س ــب ترازنام تصوی
روزنامــه کثیــر  االنتشــار، برگــزاری انتخابــات بــازرس و ســایر موارد 

ــت. ــوده اس ــادی ب ــی ع ــع عموم ــت مجم دارای صالحی

سازمان نظام صنفی رایانه ای استان تهران

ســازمان نظــام صنفــی رایانــه ای کشــور از تیرمــاه ســال ۱۳84 
ــوب  ــزار )مص ــرم اف ــدگان ن ــت از پدیدآورن ــون حمای ــاس قان براس
۱۳۷9/۱۰/4 مجلــس شــورای اســالمی( و آییــن نامــه مصــوب هیات 

ــرد. ــاز ک ــود را آغ ــت خ ــوب ۱۳8۳/4/۲4( فعالی ــران )مص وزی
ایــن ســازمان بــه عنــوان بزرگتریــن تشــکل مــردم نهــاد در 
حــوزه فنــاوری اطالعــات و ارتباطــات، بــا تــالش بــی وقفــه  

انتخابات سازمان نظام صنیف رایانه ای بر بسرت 
پلتفرم انتخابات بالک چیین ققنوس برگزار شد

ــبات  ــم مناس ــدف تنظی ــا ه ــور، ب ــت ICT کش ــت اندرکاران صنع دس
ــور  ــاماندهی ام ــر در س ــارکت موث ــت و مش ــی و دول ــش خصوص بخ
ــای  ــرکت ه ــن ش ــب انجم ــن در قال ــش از ای ــه  ی، پی ــاری رایان تج
ــت ســال 84  ــوده اســت کــه درنهای ــال ب انفورماتیــک از ســال ۷۳ فع
براســاس مصوبــه مجلــس و آیین نامــه هیــات وزیــران، تحــت عنوان 
ســازمان نظــام صنفــی رایانــه ای فعالیــت خــود را در مقیــاس وســیع 
ــه ای،  ــی رایان ــام صنف ــازمان نظ ــات س ــد. انتخاب ــه می ده ــری ادام ت
فراینــدی بــرای مشــارکت اعضــا در جهــت تعییــن سرنوشــت 
ــوق  ــری حق ــاع و پیگی ــرای دف ــی ب ــران اصل ــران و تصمیم گی بازیگ

ــت. ــور اس ــات کش ــات و ارتباط ــاوری اطالع ــت فن صنع

سامانه انتخابات بالک چینی آرامش ققنوس

ــوس،  ــبکه ققن ــان ش ــی از میزبان ــارس، یک ــوس پ ــا ققن ــرکت یکت ش
ــده و  ــر کل توزیع ش ــاوری دفت ــای فن ــعه کاربرده ــت توس ــا مأموری ب
ــن و  ــوان اولی ــوس به عن ــبکه ققن ــتر ش ــر بس ــد ب ــات جدی ــه خدم ارائ
ــدام  ــران، اق ــر کل توزیع شــده )DLT( در ای ــن زیرســاخت دفت بزرگ تری
ــر بســتر  ــات بالک چینــی امــن ب ــه طراحــی و توســعه ســامانه انتخاب ب

ــت. ــرده اس ــوس ک ــده ققن ــر کل توزیع ش دفت
ــت رأی  ــوس، صندوق هــای ثب ــی ققن ــات بالک چین ــا ســامانه انتخاب ب
بــه صندوق هــای شیشــه ای تبدیــل شــده و می تــوان به صــورت امــن، 
شــفاف و اینترنتــی در هــر نقطــه ای فراینــد برگــزاری انتخابــات و ثبــت 
رأی را انجــام داد. ســامانه رأی گیــری بالک چینــی ققنــوس در بیــش از 
ــات احــزاب، ســازمان ها، ارگان هــا و شــرکت های دولتــی و  ۱۰۰ انتخاب
خصوصــی مورداســتفاده قــرار گرفتــه کــه رضایــت کامــل پیمانــکاران 

را بــه دنبــال داشــته اســت.
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ــه  ــل و ۱98 صفح ــاب در 6 فص ــن کت ای
ــه خالصــه ای  ــه در ادام ــن شــده ک تدوی
ــل  ــورت فص ــه ص ــاب ب ــوای کت از محت

ــود. ــی می ش ــل معرف ــه فص ب
ــه تشــریح  ــه ب ــاب در مقدم نویســنده کت

ــن  ــه و چنی ــن پرداخت ــش بالکچی پیدای
فلســفه  اســاس  کــه  می نویســد 
پیدایــش بالکچیــن و فنــاوری دفتــر 
کل توزیــع شــده بــر مبنــای اندیشــه 
ــون  ــش ف ــرال »فردری ــمند نئولیب دانش

هایــک« بــوده کــه از مفهــوم غیــر 
متمرکــز کــردن ارزش ســخن بــه میــان 
آورده اســت. اینکــه منظــور هایــک 
از ارزش چــه بــوده را می تــوان بــا 
ــه ارزش  ــم نظری ــار  و فه ــه آث ــوع ب رج

نگاهی به کتاب دارایی های دیجیتال
ــاوری دفتــر کل توزیــع  کتــاب دارایی هــای دیجیتــال بــا موضــوع آشــنایی بــا دارایی هــای دیجیتــال، بالکچیــن، فّن
شــده، شــبکه ققنــوس، رمزارزهــا و ارز دیجیتــال بانــک مرکــزی توســط مرکــز نــوآوری پــل وینو و بــا همکاری شــرکت 

ققنــوس تهیــه و توســط انتشــارات راه پرداخت منتشــر شــده اســت. 
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ــنده  ــم نویس ــد به زع ــت؛ هرچن او دریاف
می تــوان ریشــه تفکــر منجــر بــه 
پیدایــش بالکچیــن و فنــاوری دفتــر 
اندیشــه های  در  را  توزیع شــده  کل 
بــه  کــرد.  پیــدا  آنارکوکاپیتالیســتی 
هــر روی نویســنده کتــاب در ادامــه 
ــش  ــل پیدای ــی دالی ــه بررس ــه ب مقدم
بالکچین هــای خصوصــی و مجــوزدار 
ــه در اینجــا یــک ســوال  ــردازد، البت می پ
ــا پیدایــش بالکچین  مطرح اســت کــه آی
بــا فلســفه  خصوصــی و مجــوزدار، 
ــه  ــه اندیش ــر پای ــن ب ــش بالکچی پیدای
ــود  ــدم وج ــای ع ــر مبن ــه ب ــک، ک های
نهــاد ناظــر و غیــر متمرکز کــردن ارزش 
اســت در تعــارض نیســت؟ نویســنده 
کتــاب مقدمــه خــود را بــا معرفــی 
ــانده و در  ــان رس ــه پای ــاب ب ــول کت فص
فصــل اول بــه مــروری بــر فناوری هــای 

غیــر متمرکــز می پــردازد.

فصل اول: مروری بر 
فناوری های غیر متمرکز

همانطــور کــه گفتــه شــد، نویســنده 
در مقدمــه کتــاب خــود مــروری بــر 
فناوری هــای غیــر متمرکــز داشــته 
اســت، او در ایــن فصــل از کتــاب بــه 
ــراف  ــراف، گ ــن، هش گ ــی بالکچی معرف
ــر مــدور)DAG(، هولوچیــن  جهــت  دار غی
اجمــاع  الگوریتم هــای  انــواع  و 

 . د ز ا د می پــر
ــه  ــن ک ــت، بالکچی ــن چیس ــا بالکچی ام
ــر کل  ــاوری دفت ــکل فن ــن ش محبوب تری
ــره  ــت، از دو واژه زنجی ــده اس ــع ش توزی
و بلــوک تشــکیل شــده اســت. دلیــل 
ایــن نام گــذاری، وابســتگی بلوک هــا 
بــه یکدیگــر اســت،  بلــوک پیدایــش 
ــد  ــل می کن ــه عم ــر کل اولی ــد دفت همانن
ــه  ــده و ب ــت ش ــا در آن ثب ــه مالکیت ه ک
ازای هــر تغییــر در آن یــک الحاقیــه 
ــر  ــه آن زنجی ــد ب ــوک جدی ــب بل در قال
ــی  ــب بلوک های ــن ترتی ــه ای ــود. ب می ش
زنجیــروار و مرتبــط بــا هــم پدیــد می آیــد 
ــه آن را هزینه بر  ــه ب و همیــن مســئله حمل
می کنــد. بــرای اضافــه کــردن هــر 
ــای  ــی از اعض ــش از نیم ــد بی ــوک بای بل

ــد.  ــاع کنن ــبکه روی آن اجم ش
هش گــراف یکــی دیگــر از اشــکال 
ــالش  ــت و ت ــده اس ــع ش ــر کل توزی دفت
بالکچیــن  محدودیت هــای  تــا  دارد 
را برطــرف کنــد. تأییــد تراکنــش در 
ــزم  ــه مکانی ــط ب ــراف فق ــبکه هش گ ش
ــن  ــه ای ــق متکــی اســت ک ــاع و تواف اجم

اجمــاع بــر اســاس رأی گیــری مجــازی یا 
ــود.  ــل می ش ــایعه حاص ــای ش تکنیک ه
در ایــن حالــت فنــاوری هش گــراف 
بــه  نیــاز  و  باالتــر  مقیاس پذیــری 
بــه  نســبت  کمتــری  ذخیره ســازی 
ــن  ــد. در بالکچی ــه می ده ــن ارائ بالکچی
انتخــاب  قــدرت  اســتخراج کنندگان 
تراکنــش را دارنــد امــا در هش گــراف 
ــا  ــت آن ه ــب دریاف ــه ترتی ــا ب تراکنش ه
تأییــد می شــوند و بــه ترتیــب مــدت 
ــش  ــر تراکن ــد ه ــرای تأیی ــان الزم ب زم
ــر  ــراف جهــت دار غی ــد. گ کاهــش می یاب

ــی  ــای تراکنش ــریع تر داده ه ــردازش س پ
کــه امــکان پیشــنهادهای آنــی بــه 
ــن  ــد، همچنی ــم می کن ــتریان را فراه مش
انتقــال ســریع تر و ارزان تــر داده هــا از 
مزایــای ایــن شــکل از فنــاوری دفتــر کل 

ــت.  ــده اس ــع ش توزی
فنــاوری  شــکل  دیگــر  هولوچیــن 
دفتــر کل توزیــع شــده اســت کــه 
محســوس ترین تغییــر آن بــا دیگــر 
ــع شــده، حرکــت از  ــر کل توزی ــواع دفت ان
ــوری  ــوی عامل مح ــه س ــوری ب داده مح

اســت. 
همانطــور کــه پیشــتر گفتــه شــد قســمت 
ــم  ــواع الگوریت ــه ان ــل اول ب ــی فص نهای
میــان  در  کــه  می پــردازد  اجمــاع 
ــی  ــان یعن ــوع پرکاربردش ــار ن ــا چه آن ه
الگوریتــم تحمــل خطــای بیزانــس، 
الگوریتــم گــواه اثبــات کار، الگوریتــم 
گــواه اثبــات ســهام و گــواه اثبــات ســهام 

وکالتــی را تشــریح می کنــد. 

فصل دوم: مفهوم توکن و 
انواع آن

فصــل دوم کتــاب دارایی هــای دیجیتــال 
ــواع آن  ــن و ان ــوم توک ــی مفه ــه بررس ب
می پــردازد، نویســنده در ابتــدا بــا تعریــف 
توکــن آغــاز کــرده و می نویســد کــه 
توکــن جایگزینــی بــرای موجودیتــی 
دیگــر اســت کــه در هــر دو حــوزه 
امنیــت کامپیوتــر و رمزارزهــا کاربــرد 
دارد. در واقــع توکــن رشــته ای از اعــداد و 
حروف اســت کــه در رمزنــگاری اســتفاده 
می شــود. حــال اگــر ایــن توکــن نماینــده 
موجودیتــی باشــد کــه دارای ارزش اســت 
در آن صــورت توکــن نیــز دارای ارزش 
می شــود. نویســنده در ادامــه بــه توضیــح 
ــامل  ــه ش ــردازد ک ــا می پ ــواع توکن ه ان
توکن هــای  پرداخــت،  توکن هــای 
اوراق بهــادار و توکن هــای کاربــردی 

 . ند می شــو

فصل سوم: قوانین و مقررات 
رمزارزها

ســومین فصــل کتــاب دارایــی دیجیتــال 
بــه موضــوع قوانیــن و مقــررات رمزارزهــا 
می پــردازد. نویســنده در ایــن فصــل 
ــررات کشــورهای  ــن و مق ــه قوانی ــدا ب ابت
ــت و  ــه و رویکردهــای مثب ــان پرداخت جه

تنظیم گرانــه را بــر می شــمارد. 
در ایــن قســمت چنیــن نوشــته شــده کــه 
ــوان  ــه عن ــن را ب ــکا بیت کوی ــت امری دول

ــاوری  ــری از فن ــوع دیگ ــدور)DAG( ن م
ــن  ــت. در ای ــده اس ــع ش ــر کل توزی دفت
شــکل از دفتــر کل توزیــع شــده کــه 
قابلیــت مقیاس پذیــری باالیــی  نیــز دارد، 
ــاختار  ــاع از س ــه اجم ــتیابی ب ــرای دس ب
ــه  ــود. هرچ ــتفاده می ش ــی اس داده متفاوت
تعــداد تراکنش هــای یــک شــبکه بیشــتر 
ــد  ــش خواه ــز افزای ــرعت آن نی ــد س باش
ــرف،  ــار مص ــای یکب ــرح امض ــت. ط یاف
پیــام احــراز شــده مخفــی، نمایــش انــواع 
ــردازش داده،  ــان پ ــد جری ــا مانن جریان ه

از  دیگــر  یکــی  هش گــراف 
ــده  ــع ش ــر کل توزی ــکال دفت اش
ــالش  ــاوری در ت ــن فن ــت، ای اس
محدودیت هــای  تــا  اســت 
بالکچیــن را برطــرف کنــد. تأییــد 
ــراف  ــبکه هش گ ــش در ش تراکن
فقــط بــه مکانیــزم اجمــاع و 
ــن  ــه ای ــت ک ــی اس ــق متک تواف
اجمــاع بــر اســاس رأی گیــری 
مجــازی یــا تکنیک هــای شــایعه 
ایــن  در  می شــود.  حاصــل 
هش گــراف  فنــاوری  حالــت 
مقیاس پذیــری باالتــر و نیــاز بــه 
ذخیره ســازی کمتــری نســبت 
بــه بالکچیــن ارائــه می دهــد
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ــل  ــل تبدی ــز قاب ــر متمرک ارز مجــازی غی
یــک  هماننــد  و  کــرده  دســته بندی 
ــرار داده  ــی ق ــن مالیات ــل قوانی ــی ذی دارای
ــی  ــده خدمت ــه دهن ــه ارائ ــت. چنانچ اس
ــد  ــی بخواه ــد صراف ــوزه مانن ــن ح در ای
ــن  ــد در فین س ــد بای ــته باش ــت داش فعالی
ثبت نــام و برنامه هــای ضــد پولشــویی 
ــه  ــنده ب ــه نویس ــد. در ادام ــت کن را رعای
تنظیــم مقــررات و قوانیــن در کشــورهای 
ژاپــن، آلمــان، کانــادا، نیوزلنــد، اســترالیا، 
ســنگاپور، تایلنــد، مالــزی، مکزیــک، 
اوکرایــن،  اســتونی،  قرقیزســتان، 
روســیه و ایــران می پــردازد. در ایــران 
بــر اســاس مصوبــه شــورای عالــی 
مبــارزه بــا پولشــویی در اردیبهشــت 
مــاه ۱۳9۷، اســتفاده از رمزارزهــا توســط 
ــم  ــاری اع ــی و اعتب ــات مال ــه مؤسس کلی
از بانک هــا و ... ممنــوع شــده اســت؛ 
ــران  ــت وزی ــه هیئ ــر اســاس مصوب ــا ب ام
در ششــم مردادمــاه ۱۳98 اســتفاده از 
ــئولیت  ــول مس ــا قب ــًا ب ــا صرف رمزارزه
ــر  ــن امکان پذی ــوی متعاملی ــک از س ریس
اســت. بــا توجــه بــه ایــن مصوبــه، 
ــوز از  ــذ مج ــا اخ ــا ب ــتخراج رمزارزه اس

وزارت صمــت مجــاز اســت. 
بــه  فصــل  ایــن  بعــدی  بخــش 
از  برخــی  در  ممنوعیتــی  مقــرارت 
بخش  هــا پرداختــه اســت. امــارات، 
قطــر، بحریــن، مراکــش و اکــوادور 
از آن دســته کشــورهایی هســتند کــه 
از  اســتفاده  بخش هــا  از  برخــی  در 
رمزارزهــا را محــدود کرده انــد. مصــر، 
ــگالدش  ــر، بن ــتان، الجزای ــن، پاکس چی
و بولیــوی رویکــردی کامــاًل منفــی 
نســبت بــه رمزارزهــا داشــته و آن را 
ــتان  ــتان، عربس ــد. انگلس ــوع کرده ان ممن
ــز موضع  ســعودی، عمــان و ارمنســتان نی
دقیقــی نســبت بــه رمزارزهــا نگرفته انــد. 
نویســنده در پایــان ایــن بخــش بــه 
حــوزه  مقــررات  و  قوانیــن  بررســی 
رمزارزهــا در ایــران پرداختــه اســت. 

ــال  ــارم: ارز دیجیت ــل چه فص
ــزی ــک مرک بان

چهارمیــن فصــل از کتــاب دارایــی 
دیجیتــال بــه موضــوع ارز دیجیتــال 
بانــک مرکــزی)CBDC( می پــردازد. 
ارز  ابتــدا  فصــل  ایــن  در  نویســنده 
دیجیتــال بانــک مرکــزی را تعریــف 
ــک  ــال بان ــد: ارز دیجیت ــرده و می نویس ک
مرکــزی نــوع دیجیتالــی پــول اســت 
ــادر  ــزی ص ــای مرک ــط بانک ه ــه توس ک

می شــود و مســئولیت آن بــا بانــک 
مرکــزی اســت. نویســنده در ادامــه بــه دو 
گونــه از ارز دیجیتــال خــرد و کالن بانــک 
مرکــزی می پــردازد کــه ارز دیجیتــال 
ــه ســامانه  ــه مثاب ــک مرکــزی ب کالن بان
پایاپــای و تســویه میــان مؤسســات مالــی 
ــک  ــا بان ــداز ب ــپرده های پس ان دارای س
ــرد  ــال خ ــا ارز دیجیت ــت؛ ام ــزی اس مرک
ــوم  ــتفاده عم ــرای اس ــزی ب ــک مرک بان
ــفاف،  ــال، ش ــوع دیجیت ــده و ن ــادر ش ص
ــز  ــر متمرک ــبه غی ــری، و ش ــل رهگی قاب
ــن فصــل  ــج هــر کشــور اســت. ای ارز رای
در ادامــه بــه توضیــح ارز دیجیتــال بانــک 
ــردازد. ــدور آن می پ ــوه ص ــزی و نح مرک

فصل پنجم: فرصت ها و 
چالش های رمزارزها

ــال  ــی دیجیت ــاب دارای ــم کت ــل پنج فص
بــه بحــث فرصت هــا و چالش هــای 
رمزارزهــا بــرای صنعــت بانکــداری 
می پــردازد. نویســنده در ایــن بخــش 
ــرای  ــا ب ــای رمزارزه ــه مزیت ه ــدا ب ابت
صنعــت بانکــداری می پــردازد. ایــن 
مزیت هــا شــامل آزادی در پرداخــت و 
ــی  ــه عملیات ــی، هزین ــی بین الملل دسترس
ــن  ــاالت بی ــاال در انتق ــرعت ب ــن، س پایی
ــول  ــق پ ــدم خل ــرزی، ع ــی و فرام الملل
بی رویــه در اقتصــاد و کنتــرل تــورم، 
ــفافیت، قراردادهای  ــری و ش امکان رهگی
هوشــمند، عــدم امــکان جعــل رمزارزهــا، 
امــکان ایجــاد رمزارزهــای منطقــه ای 
دو  پولــی  پیمان هــای  در  تســهیل  و 
و چنــد جانبــه، عرضــه اولیــه ســکه و 
ــی  ــرایط تحریم ــزارز در ش ــتفاده از رم اس
ــه  ــه ب ــنده در ادام ــود. نویس ــران می ش ای
رمزارزهــا  ریســک های  و  چالش هــا 
ــردازد کــه شــامل نوســانات قیمتــی  می پ
و عــدم ثبــات، فقــدان قوانیــن و مقــررات 
واقعــی،  اقتصــاد  تهدیــد  مشــخص، 
مشــخص نبــودن هویــت فرســتنده 
و گیرنــده، تضعیــف بانــک مرکــزی 
فــرار  امــکان  واســط،  نهادهــای  و 
ــش  ــترش بخ ــویی و گس ــی، پولش مالیات
ــکالت  ــروز مش ــاد، ب ــمی اقتص ــر رس غی
امنیتــی، مشــکل وراثــت، از دســت 
ــام در  ــی، ابه ــش فقه ــی، چال دادن دارای
ماهیــت رمزارزهــا، برگشــت ناپذیری 
قانونــی،  مســتندات  فقــدان  وجــه، 
تأمیــن مالــی گروه هــای تروریســتی 
و معانــد سیاســی، نــا آشــنایی عمــوم 
مــردم بــا رمزارزهــا، زمــان بــاالی 
تأییــد تراکنــش بــرای مبــادالت داخلــی، 

مصــرف بــاالی انــرژی، امــکان زیــر 
ــن  ــبکه بالکچی ــت ش ــن امنی ــؤال رفت س
بــا ظهــور کامپیوترهــای کوانتومــی، 
مشــکالت نظــری و دانشــی، امنیــت 
ــات و  ــازی تخلف ــردی، بسترس ــرمایه ف س
جرائــم اجتماعــی و تهدیــد اقتصــاد کالن 

. د می شــو

فصل ششم: درباره ققنوس

ــال  ــی دیجیت ــاب دارای ــی کت ــل پایان فص
ــردازد.  ــوس می پ ــبکه ققن ــی ش ــه معرف ب
نویســنده در ایــن کتــاب بــا اشــاره 
بــه نحــوه تشــکیل شــبکه ققنــوس 
 ۱۳96 ســال  اواخــر  از  می نویســد: 
بانک هــای  و  شــرکت ها  از  تعــدادی 
ــق و  ــال تحقی ــه در ح ــور ک ــزرگ کش ب
توســعه و کســب تجربــه دربــاره فنــاوری 
ــه  ــد ک ــد،  دریافتن ــع بودن ــر کل توزی دفت
ــن  ــی ای ــای ذات ــه ویژگی ه ــه ب ــا توج ب
فنــاوری راه انــدازی شــبکه ای مبتنــی 
ــازمان،  ــک س ــطح ی ــا در س ــر آن تنه ب
کارگشــا نیســت و ارزش افــزوده در 
ــف  ــازمان های مختل ــان س ــالت می تعام
ــخص  ــر مش ــه  یکدیگ ــته ب ــر وابس و غی
ــرد،  ــن رویک ــا همی ــن ب ــود. بنابرای می ش
در اوایــل ســال ۱۳9۷، کنسرســیومی 
به منظــور  ققنــوس  عنــوان  تحــت 
حــل مســائل بانک هــا بــا اســتفاده 
کل  دفتــر  فنــاوری  ظرفیت هــای  از 
ــنده  ــت. نویس ــکل گرف ــده ش ــع ش توزی
ــای  ــا و کارکرده ــه ویژگی ه ــه ب در ادام
آن  از  کــه  می پــردازد  شــبکه  ایــن 
جملــه می تــوان بــه اشــتراک گذاری 
احــراز هویــت، پیش فــروش ســکه، 
بانک هــا  راکــد  امــوال  مولدســازی 
و ... اشــاره کــرد. نویســنده در ادامــه 
بــه توکن هــای مبتنــی بــر شــبکه 
ققنــوس اشــاره کــرده و آن هــا را معرفــی 
عــالوه  جملــه  آن  از  کــه  می کنــد 
ــن  ــوان توک ــه عن ــان ب ــن پیم ــر توک ب
اصلــی شــبکه ققنــوس می تــوان بــه 
توکن هــای دایادایمونــد بــا پشــتوانه 
المــاس، گنج مــان، راه پرداخت،نشــان 
ــاداری  ــل۱۰ و وف ــی، موبای ــال، آکادم ری
اشــاره کــرد. نویســنده در ادامــه ایــن 
ــامانه ها و  ــر س ــی دیگ ــه معرف ــل ب فص
ــوس  ــبکه ققن ــر ش ــی ب محصــوالت مبتن
بــرات  بی تــا،  آرامــش،  همچــون 
دیجیتــال و ســکوی تأمیــن مالــی جمعــی 
ــن  ــاب مت ــن کت ــان ای ــردازد. در پای می پ
کامــل ســپیدنامه توکــن پیمــان و شــبکه 

ققنــوس آورده شــده اســت. 
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