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 چین جهت استفاده در صنعت پرداخت ایران سطح بلوغ فناوري بالك ارزیابی

Maturity Assessment of Blockchain Technology to be adopted in 
Payment System 

 ، شرکت خدمات انفورماتیکهاي بانکی تحقیقات فناوريارشد کارشناس ، حسین یعقوبی
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است که اخیرا بسیار مورد توجه قرار  Post-Nexusآوري در دنیاي  ترین روندهاي فن ) یکی از عمدهیره بلوكزنج( 1چین بالك

بوده و مکانیزمی براي ایجاد اعتماد بین اعضاي یک شبکه  (DLT) 2گرفته است. این فناوري مبتنی بر دفاتر ثبت توزیع شده
ي ظهورش  چین در حال حاضر معادل اینترنت در هنگامه معتقدند بالكصاحبنظران  .شود در نظر گرفته میدر غیاب نهاد ثالث 

 هاي کسب و کار اي در بسیاري از حوزه گونه تحوالت شگرف و انقالب در آینده نزدیک، رود میالدیست و انتظار می 90در دهه 
 ایجاد نماید.  از جمله بانکداري

استفاده از آن بعنوان زیرساخت توسعه مالی، هاي  ثبلوك در بح  رهزنجی ي شده فراگیر و اثبات در حال حاضر مهمترین کاربرد
اما توانایی بالقوه آن در سرعت بخشیدن به فرآیندهاي تسویه بین بانکی و  است کوینهمانند بیت 3هاي مجازي و رمز ارزها پول

در همین راستا تعداد  ب کرده است.را به خود جل ها ک، عالقه بسیاري از بانBack-officeهاي  کاهش هزینه مربوط به سامانه
 در سرتاسر دنیا در حال انجام است.  Proof of Conceptتحقیقاتی در سطح   بسیار زیادي پروژه

اي که نسبت به توسعه  ها و مالحظات ویژه هاي احتمالی بکارگیري هر تکنولوژي جدید و نیز حساسیت با در نظر گرفتن ریسک
چین جهت استفاده  آوري بالك در این مقاله به بررسی دقیق میزان بلوغ فنپرداخت وجود دارد، هاي بانکی و  و نوسازي سامانه
) پرداخته شده است. RTGSو  ACHهاي تسویه بین بانکی همچون  هاي زیرساخت پرداخت (از جمله سامانه از آن در سامانه

آورد، هنوز راهی  چین به ارمغان می توجهی که بالك دهد علی رغم منافع قابل شود نشان می نتایجی که در این مقاله بیان می
هاي حیاتی پرداخت را  طوالنی در پیش روست تا این فناوري به حدي از بلوغ برسد که بتوان با اطمینان خاطر، معماري سامانه

لوغ فناوري دارند و از ي پرداخت در ایران که نیاز کمتري به ب هایی از عرصه بر اساس آن بازطراحی کرد. در انتهاي مقاله حوزه
 چین می باشند پیشنهاد شده است.  ي پذیرش و بکارگیري فناوري بالك این بابت آماده

 واژگان کلیدي:

 بالك چین، زنجیره بلوك، پول مجازي، رمز ارز، مدل بلوغ، ارزیابی سطح بلوغ، سیستم پرداخت
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Abstract 

Nowadays, Blockchain is considered as a mega Trend in post-nexus world. Blockchain is 
characterized as a state-of-the-art method of Decentralization. The Technology experts 
believe that the Blockchain and relevant technologies will play a disruptive role, affecting all 
kind of businesses.  

Since the emergence of Blockchain and distributed ledger technologies (DLTs), the question 
of how this technology can be deployed in payment systems has captivated the industry. The 
search for implementations and use cases is now a key focus of R&D and innovation teams in 
major financial institutions. 

In this paper an assessment of the maturity level of Blockchain and capabilities of existing 
DLT platforms has been carried out. Although The results have confirmed that Blockchain 
has the potential to bring new opportunities and efficiencies to the financial industry with 
their key strengths (including the ability to create Trust in a disseminated system, to provide 
transparency and efficiency in broadcasting information, to simplify reconciliation and high 
resiliency), this paper demonstrates that existing Blockchain platforms are currently not 
mature enough to fulfil the requirements of the financial community. In this paper, key 
requirements that Blockchain needs to attain in order to be widely adopted by the financial 
industry are identified  
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 مقدمه .1

. زنجیره بلوك یک [1]کوین مطرح شدو با معرفی بیت 2008براي اولین بار در سال  چین زنجیره بلوك یا همان بالك
برآن بنا نهاده شده است و در واقع مفهومی فراتر  1شدههاي رمزنگاريکوین و بسیاري دیگر از انواع پولتکنولوژي است که بیت

براي بیان اهمیت این فناوري زیرساختی، ابتدا الزم است نگاهی به  را یکسان در نظر گرفت.نباید این دو  وکوین است از بیت
 بندازیم.   آیندهروندهاي فناوري در حال و

از ، 2دیجیتال کسب و کاردر مسیر حرکت به سمت پژوهان و صاحبنظران عرصه مدیریت فناوري بر این باورند که دنیا  آینده
گذر باشد  می (Social, Mobile, Cloud, Big data) فناوري ه معناي همگرایی چهار نیرويکه ب  Nexus of Forcesعصر

هر تغییري که ممکن بوده است را بر کسب  . در واقع این چهار نیروي فناوريشده است 3کرده است و وارد عصر پسا نکسوس
 کسب و کارها دیگراینست که مشتریان  وسنکس -پسا ي عمده عصر . مشخصهها از جمله کسب و کار بانکی گذاشته استو کار

شوند. اشیاء،  شناخته می آنها نیز بعنوان مشتري بالقوه (و در برخی موارد بالفعل) 5نیستند بلکه اشیاء 4ها تنها انسان
این با یکدیگر تعامل خواهند داشت. کند،  اي که آنها را بهم متصل می  شبکهاز طریق هاي هوشمندي خواهند بود که  موجودیت

اي که در ادامه  سه گانهدر عصر پسا نکسوس، موارد که تعامالت شامل مراودات مالی نیز خواهد شد. بر همین اساس است 
 چین.  ، بالك8هوش مصنوعی ،7اینترنت اشیاء شوند: فناوري شناخته می 6کالن روندهايبعنوان  آید،  می

است که به یکدیگر متصل  ياز اشیاء هوشمند متشکلندان دور، که جهان در آینده نه چکنند  این کالن روندها بیان می  
 .[2]در این فضاي بسیار پیچیده خواهد بودبین این اعضا چین مکانیزمی براي ایجاد اعتماد  هستند و بالك

اند. در هایی پشت سر هم قرار گرفته ست که در قالب بلوكاها تراکنش از رکورد 9یک نوع پایگاه داده یا دفترکل چین بالك 
-دارد و به بلوك پیشین خود نیز مرتبط می 10اي از چندین تراکنش است. هر بلوك یک تمبر زمانیواقع هر بلوك مجموعه

در اختیار هر این پایگاه داده  اي از نسخه ها اشاره دارد.ي زنجیره در نام آن نیز به همین مفهوم ارتباط بین بلوكشود. کلمه
شود که بین ها اضافه میتنها زمانی یک رکورد (تراکنش) تایید و به انتهاي بلوكشود و ه میگذاشتاعضاي یک شبکه  یک از

صورت پذیرد. این بدین معناست که هیچ نیازي به یک نهاد مرکزي براي تایید 11 اعضاي گروه روي صحت آن رکورد اجماع
 باشد.مینرکورد 

1   - Cryptocurrency 
2   - Digital Business   
3   - Post- Nexus 
4   - Human 
5  - Things 
6  - Mega Trends 
7   - Internet of Things 
8  - Artificial Intelligence 
9   -Ledger 
10 -Time stamp 
11 -Consensus 
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را بین اعضا و نیز نسبت  1تواند اعتماداب یک نهاد مرکزي باز هم میبه همین دلیل است که درغی چین بالكي ناب بودن ایده 
هاي بانکی را در نظر بگیرید. در حالت معمولی اگر فرد الف قصد انتقال بعنوان مثال تراکنشها بوجود آورد. به صحت تراکنش

فناوري دهد. مانا بانک است انجام میوجه به فرد ب را داشته باشد، این انتقال را بواسطه یک نهاد ثالث مورد اعتماد که ه
برد. در این حالت اگر فرد کند بطوریکه الزام به وجود بانک را از بین میاین فرآیند را دستخوش تحول بنیادین می چین بالك

قه کند. سپس هر یک از اعضا، سابالف از طریق شبکه وجهی را به فرد ب منتقل کند، آنرا به تمامی اعضاي شبکه اعالم می
اگر تمام کند. که در اختیار دارد بررسی می چین) کپی شده از بالك دفترکل خود (نسخهرکوردهاي مربوط به فرد الف را در 

رکورد تراکنش وارد زنجیره بلوك به اجماع برسند،  ،اعضا بر صحت  این تراکنش طبق پروتکلی که در شبکه وضع شده است
توزیع دفتر کل نزد تمامی اعضا و بالتبع کنند. بنابراین خالء وجودي بانک بواسطه شده و تمامی اعضا نسخه خود را بروز می

 گردد. باالرفتن شفافیت جبران می

دهند. را انتقال می 4هاییست که یک ارزشاز تراکنش 3و غیر متمرکز 2بنابرآنچه بیان شد، زنجیره بلوك یک پایگاه داده باز
را  (value)توان براي هر نوع تراکنشی که ارزشی ي آن میدارد بدین معناکه از ایدهزنجیره بلوك در نوع کاربرد، عمومیت 

هر چیزي  یا تواند پول، کاال، راي، مالکیت معنوي، ایمیل، بیمه وکند استفاده کرد. ارزش انتقال داده شده میمنتقل می
 دیگري باشد. در واقع کاربردهاي زنجیره بلوك نامحدود است. 

هاست و هم یک فرصت  هم یک تهدید جدي براي بانکچرا که . ها قرار گرفته است یرا بسیارمورد توجه بانکاخچین  بالك
فرصت برد. ها از بین می عالی. تهدید است چرا که فلسفه وجودي بانک را بعنوان یک واسط مورد اعتماد براي ثبت تراکنش

-در بحث چین بالكدر حال حاضر مهمترین کاربرد ان خواهد آورد. است چرا که کاربردهاي بسیار زیادي را براي بانک به ارمغ

است اما توانایی بالقوه زنجیره بلوك در در  5و همچنین تدوین قراردادهاي هوشمندهاي مجازي هاي مالی، استفاده در پول
-القه بسیاري از بانک، عBack-officeهاي  سرعت بخشیدن به فرآیندهاي تسویه بین بانکی و کاهش هزینه مربوط به سامانه

تحول در  ي ها را بواسطه بانک هاي % از هزینه30چین تا  ، بالك2021شود تا سال  بینی می پیش ها را به خود جلب کرده است.
ها را در حالت حضور اتاق پایاپاي ساختار تسویه بین بانک )1(شکل  .[3]هاي تسویه بین بانکی کاهش دهد معماري سیستم
 دهد. (ب) نشان می چین  فناوري بالكواسط براي تسویه (الف) و در حالت استفاده از بعنوان یک نهاد 
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 بین بانکی در حالت حضور یک نهاد مرکزي (اتاق پایاپاي) تسویه  -) الف1شکل

 )استفاده از فناوري بالك چین(اشتراك گذاري دفتر کلبین بانکی در حالت  تسویه -ب

ي بررسی و شناخت این تکنولوژي گذر  از مرحلهنه تنها  هاي اروپایی و آمریکاي شمالی انکعمده بدهد  ها نشان می بررسی
 .)2(شکل  اند بلکه با تعیین استراتژي خود در قبال آن، به توسعه یک محصول یا سرویس مبتنی بر آن اقدام کرده اند کرده

 

 
 )Accentureه از معصربانک به ترجسایت با فناوري زنجیره بلوك هستند؟ (منبع:  اي از تطبیقدر چه مرحله ي اروپا و آمریکاي شمالیها) بانک2شکل
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اي  هاي عمده در این مسیر با چالش کماکان ها  چین ایجاد شده است، اما بانک موج روزافزونی که در بکارگیري بالكرغم  علی
چین است. گارتنر معتقد  پیاده سازي روي بالكمناسب براي  1کاربرد -پیدا کردن یک مورد اولین چالش،روبرو خواهند بود. 

را انتخاب نکرده رسند که کاربرد مناسبی  ها به این نتیجه می بانکتوسعه داده شده، % موارد 80، در 2018است تا سال 
نه آن چین (توسعه توزیع شده) کمکی به بهبود کارایی یا کاهش هزی رسند که بالك به بیان دیگر به این نتیجه می [4]بودند.

عدم سازي زنجیره بلوك است. یک استاندارد مشخص براي پیاده عدم وجود چالش بعدي،محصول یا سرویس نکرده است. 
حاکمیت آن  شبکه مورد استفاده و نیزچین از جمله فرآیند اجماع، پروتکل ارتباطی و  هاي بالك وجود استاندارد در تمام جنبه

-هاییست که کماکان روي دو موضوع صحتها، دغدغهاز دیگر چالشوجود دارد.  )3و دسترسی نیازمند مجوز 2(دسترسی آزاد

هاي رمزنگاري کلید کوین به کمک الگوریتمها و نیز حفظ حریم شخصی وجود دارد. این دو مساله در بیت سنجی تراکنش
رآیندهاي مطمئنی براي این موضوع که بخواهد از زنجیره بلوك استفاده نماید الزم است که ف ينامتقارن حل شده. هر کاربرد

  ارائه دهد.

ست که این ا  اینشود  هاي بعدي به تفصیل بررسی می باشد و در بخش چالش مهم دیگر که موضوع بحث این مقاله نیز می
تراکم چین، هاي بالك مربوط به تکنولوژي 4چرخه بلوغ فناوري .و بلوغ آن مورد تردید است تکنولوژي بسیار نوظهور است

نه چندان باالي میزان بلوغ  که نشان دهنده [5]دهدرا نشان می ها در مرحله رشد و مرحله انتظارات غیرواقعیسنگین فناوري
 آنست. 

هاي ایران نیز نباید از این تکنولوزي  چین در دنیا و در نظر گرفتن این موضوع که بانک با توجه به اهمیت موضوع بالك
هاي  چین جهت استفاده از آن در سامانه آوري بالك مقاله سعی شده است تا میزان بلوغ فن در این ،غافل باشند 5زا تحول

) به دقت مورد بررسی قرار گیرد و بر اساس RTGSو  ACHهاي تسویه بین بانکی همچون  زیرساخت پرداخت (از جمله سامانه
 در ایران ارائه گردد.چین  هاي مبتنی بر بالك اي براي ارائه سرویس بینانه آن پیشنهادات واقع

به روش تحقیق، در بخش چهارم به   شود و پس از اشاره ي این مقاله و در بخش بعد مروري بر ادبیات موضوع می در ادامه 
گردد و  بندي بیان می هاي مهم این مقاله در قالب جمع گیرد. در بخش پنجم یافته مورد واکاوي قرار می چین بلوغ بالكتفصیل 

 گردد.  در فضاي بانکی و پرداخت ایران ارائه می چین بالكشنهادي براي استفاده از پی چند سرویس
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 ادبیات موضوع .2

کوین  بیت ،در این مقاله. [1]کوین مطرح شدو با معرفی بیت 2008در سال  توسط ساتوشی ناکاماتو براي اولین بار چین بالك
شده توسعه  چین بعنوان یک دفتر کل توزیع فی شد که مبتنی بر بالكمعر (p2p)بعنوان یک پلتفرم انتقال پول نظیر به نظیر 

 . دشکوین مطرح می چین همیشه همراه بیت ها پس از این تاریخ، مفهوم بالك شود. تا سال داده می

تنها در مجزا مورد توجه بسیار قرار گرفت و از آن بعنوان یک فناوري نوظهور که نه  چین بطور مفهوم بالك 2015از اوایل سال 
هاي رمزي بلکه قادر است در بسیاري از صنایع و کسب و کارها تحول شگرفی ایجاد نماید نام برده شد. توانایی بالقوه  پول

لی که ایجاد نمود مقایسه میالدي و تحو 90ي  چین در تحول کسب و کارها را با ظهور اینترنت در دهه بالك
چین، ارکان اساسی آن از جمله انواع فرآیند اجماع، استانداردها،  فهوم کالن بالكاین مقاالت عالوه بر م .[4][5][6][7]شود می

بانک، کردند و به صورت موردي، کاربردهاي آن در صنایع مختلف از جمله  رگوالتوري و اعمال حاکمیت در آن را معرفی می
این به گستردگی مطالب و مقاالتی که در با توجه کردند.  بررسی می 1مدیریت زنجیره ارزش بورس سهام، سالمت، کشاورزي و

شود که  نظر شده است و در ادامه تنها به مقاالتی اشاره می زمینه منتشر شده است، در این بخش از بیان مفاهیم کلی آن صرف
ت مبتنی هاي زیرساخت پرداخ سازي سامانه اند و یا به بیان تجربه از پیاده چین منتشر شده در زمینه بررسی میزان بلوغ بالك

 اند.  بر آن پرداخته

ها در مرحله فناوري بااليتراکم دهد که نشان از  چین را ارائه میهاي بالك تکنولوژي، هایپ سایکل مربوط به [5]گارتنر در 
 هاست.  ي میزان بلوغ نه چندان باالي این تکنولوژي دهنده ). این شکل نشان3دارد (شکل  3و مرحله انتظارات غیرواقعی 2رشد

در سال  4چین ژاپن توسط مرکز مطالعات بالكکه  [8]"چین هاي پرداخت بین بانکی بر بستر بالك انتقال پیام"ي  در مقاله
چین به اشتراك  هاي تسویه بین بانکی مبتنی بر بالك سازي یک پروژه مقدماتی براي انتقال پیام ، تجربه پیادهمنتشر شد 2016

 BOJ-NETبنام  هاي متمرکز واسط ي سامانه مدل سنتی انتقال پیام که بواسطه 5کاري نگذاشته شده است. در این مقاله جریا

NET  وZengin  معادل)ACH  وRTGS کند  استفاده می چین با مدل پیشنهادي که از مفهوم بالك ،افتد فاق می) اتدر ژاپن
نتایج این مقاله نشان  دهند.  ن میاین دو مدل را نشا )5(و  )4( کند مقایسه شده است. دو شکل و نهاد واسط را حذف می

تراکنش در ثانیه است، در محیط آزمایشی مبتنی  1380در حالت پیک،  Zenginدر حالیکه ظرفیت پردازش سامانه دهد  می
 .تراکنش در ثانیه بدست آمده است 1500بر بالك چین، ظرفیت باالتر از 

 

1 - Supply Chain Management 
2 - Technology Trigger 
3 - peak of inflated expectations 

4 - Blockchain Study Group:   بانک ژاپن و باهدف کشف فرصت هاي بالك چین در صنعت مالی و  4مکاري با ه 2015این موسسه در سال
 بانک تاسیس شده است. 

5 - WorkFlow 
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ط به زنجیره بلوك. قریب به اتفاق آنها در مراحل ابتدایی خود هاي مربو) هایپ سایکل مربوط به فناوري3شکل
 هستند. 

 
 Zengin , BOJ-NETهاي پرداخت بین بانکی در ژاپن بواسطه سامانه هاي  معماري فعلی انتقال پیام) 4شکل
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 هاي پرداخت بین بانکی  معماري جدید انتقال پیام) 5شکل

 با یک معماري مبتنی بر بالك چین جایگزین شده است. (Zengin) در این معماري، نهاد واسط تبادل پیام

ي انتقال پیام، تهاتر   ي مهمی که در این مقاله به آن اشاره شده است اینست که کل فرآیند تسویه بین بانکی به سه مرحله نکته
اري جدید شده است. بدین و نهایتا تسویه تقسیم بندي شده است و در این آزمایش صرفا مرحله ي اول فرآیند مبتنی بر معم

 پذیرد.  چینی صورت می معناکه دو مرحله تهاتر و تسویه کمافی السابق به روش غیر بالك

چین هنوز به  اعتقاد دارد تکنولوژي بالك [9] منتشر نمود 2016ي ارزشمندي که در این زمینه در اواخر سال  گارتنر در مقاله
تغییر داد و بعنوان را  1هاي زیرساختی و حیاتی پرداخت بکارگیري آن، سیستم آن میزان از بلوغ نرسیده است که بتوان با

 ) تا این تکنولوژي به بلوغ کافی برسد. پیش بینی گارتنر2021صبر کرد (تا سال سال  5باید حداقل کند  یندي توصیه می جمع
چین در دیگر صنایع (خارج از فضاي  كکوتاه مدت و تا زمان رسیدن به بلوغ، بیشترین کاربردهاي واقعی بالدر  اینست که

سیستم هاي ثبت و مدیریت رکوردها همچون ثبت اسناد رسمی، ثبت دارایی ها و "بانک و پرداخت) خواهد بود. همچون 
  "ثبت احوال و تولد و وفات و همچنین ثبت مالکیت هاي فکري   سهام،

 روش تحقیق .3

مقاله سعی شده است مطالب مرتبط با بررسی  به آن، در اینهاي دنیا  بانک و اقبال زیاد چین بالكبا توجه به اهمیت مفهوم  

 ،اندباره منتشر شدهکه در سطح جهانی بصورت پراکنده و درقالب استانداردها، گزارشات و مقاالت فنی در اینسطح بلوغ آن 
ردد بطوري که عاري از تناقض بوده و ارائه گ سطح بلوغ فعلی آنجامع از  ارزیابیآوري و تجمیع شده و براساس آن یک  جمع

براي ارائه  هاي پرداخت کشور دارا باشد. هاي فعال در حوزه فناوري و شرکت ي ایرانها شفافیت الزم را جهت استفاده بانک
هاي هاي پرداخت ایران (سامانه ایران، مستندات معماري نظام زیرساخت در چین شنهادات مناسب جهت بکارگیري بالكپی

1 - Back-end Bulk Payment system 
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 واقع بینانه باشند.  شده ارائه مورد بررسی قرار گرفته است تا درحد امکان پیشنهاداتنیز ) ساتنا و پایاشتاب، 

 چین ارزیابی سطح بلوغ فناوري بالك .4

 است بسیار مهم ،ها در رابطه با مسائل مالی مشتریان و افراد جامعه دارند اي که بانک ها و مالحظات ویژه با توجه به حساسیت
ه شود. به بیان بکار گرفت نان کامل از کارایی و بلوغشکنترل شده و پس از اطمیجدید در این صنعت بصورت  وريفناهر  که

سطح قابل قبولی از هر کدام از  بکارگیري وسیع در صنعت بانکی مستلزم آنست کههر تکنولوژي جدید براي مشخص، 
 .)6(شکل هاي زیر را تامین نماید  نیازمندي

ي قوانین فنی و  هاي بازیگران مختلف بعالوه ها و مسئولیت ي نقش کننده مدل حاکمیت تعیین  :1مدل حاکمیت قوي −
 است.  شده) (سرویس ارائه کسب و کاري هر تکنولوژي

 ها و حفظ محرمانگی آنهاست.   روي دسترسی به داده بانک : به معناي کنترل 2ها کنترل کامل روي داده −

شده توسط رگوالتور  همانند قواعد ضد پولشویی  تکنولوژي براي تطبیق با قوانین وضع: قابلیت  3انطباق با رگوالتوري −
 .(KYC)و شناخت مشتري 

بتواند در یک   به منظور اینکه 5هایش : لزوم استاندارد شدن تکنولوژي در تمامی سطوح و واسط 4سازي استاندارد −
 و ارتباط داشته باشد.  6ها تعامل اکوسیستم بانکی، با دیگر سامانه

 : چارچوب هویت سنجی به منظور تشخیص مسئولیت هر تراکنش و تقویت انکارناپذیري   7دقیق سنجی هویت −

: قابلیت جلوگیري، کشف و مقاومت در برابر حمالتی که هر روزه بیشتر و  پیچیده تر   8تقلب قبال در امنیت −
 شوند.   می

هاي مالی (بعنوان مثال آمار در دسترس بودن باالي  تمر و قابل قبول سرویسي مس : توانایی ارائه 9اتکا قابلیت −
 درصد) 99,999

(بعنوان مثال قابلیت پردازش تعداد باالي تراکنش در هر  توانایی ارائه سرویس در مقیاس باال:  10پذیري مقیاس −

1 - Strong Governance 
2 - Data Control 
3 - regulatory compliance 
4 - Standardization 
5 - Interface 
6 - Interoperability 
7 - identity Framework 
8 - Security and fraud management 
9 - Reliability 
10 - Scalability 
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سطح قابل قبولی از آنان را تامین نماید تا بتواند بصورت وسیع در صنعت بانک و پرداخت  هایی که هر تکنولوژي جدید باید ) نیازمندي6شکل 

 بکارگرفته شود

    

 شود. بررسی می ها و نیازمندي چین در هر یک از این ابعاد ي این بخش، میزان بلوغ فعلی بالك در ادامه

ها و  قویست بطوریکه تمامی نقش در حالیکه صنعت بانک و پرداخت نیازمند اعمال حاکمیت :حاکمیت مدل -

چین در این زمینه با  ي آن باید بصورت شفاف مشخص گردد، اما بلوغ بالك هاي بازیگران هر سرویس یا سامانه مسئولیت
برد. ممکن است این  بهره می 1حاکمیتی جمعی -چین از یک مدل خود هاي جدي روبروست. بالك ها و دغدغه نقصان

، خاصیت جذاب و کارایی باشد، اما در است c2cکه مدل کسب و کاري آن  هاي مجازي پول چین در فضاي خاصیت بالك
مهمترین دغدغه، باز  پذیري را حاصل نماید. تواند آن سطح الزم از اعتماد و مسئولیت هاي بانکی نمی فضاي سرویس

(open) ها را مشاهده نمانید  اکنشچین است. به این معنا که هرکسی قادر است به آن ملحق شده و تر بودن بالك
اند اما کماکان در  یک گام مثبت در این زمینه برداشته 3هاي نیازمند مجوز  چین بالك ). 2دسترسی آزاد با چین (بالك

طلوب فضاي بانکی دارند و صرفا ي زیادي با نقطه م ها و سطح دسترسی افراد درگیر یک تراکنش فاصله تعریف دقیق نقش
 اند. براي اعضا و مکانیزهاي محدودي براي اعتبارسنجی اکتفا کرده 4/ نوشتنبه تعیین حق خواندن

ها شامل اطالعات شخصی  هاي مالی محرمانه است. چرا که این تراکنش ها در تراکنش غالبا تبادل داده :ها کنترل داده -

1 - Community Self-Governing 
2 - Permissionless Blockchain 
3 - Permissioned Blockchain 
4 - Read / Write  
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شده به  و دسترسی کنترل ها هاي حساس مالی آنهاست. بنابراین حفظ محرمانگی داده فرستنده/گیرنده و همچنین داده
این درحالیست که  اندازي هرگونه سرویس و یا راهکاریست. هاي صنعت بانکی براي راه آن، از مهمترین نیازمندي

هویت بصورت تئوري . البته گردد می 1شوند، بین تمام اعضا عالم همگانی چین ذخیره می هایی که روي دفتر کل بالك داده
 B2Bنام بودن در فضاي کسب و کارهاي  هاي بی نام، مخفی است، اما همین بی رسطرفین یک تراکنش به کمک آد

هایی که با آنها  اي را بوجود آورد. چرا که در این فضا یک کمپانی باید از آدرس تمام کمپانی بالقوههاي  ممکن است دغدغه
چین توسعه  فرهایی که اخیرا مبتنی بر بالكشود. البته برخی از پلت تعامل دارد آگاه باشد و در واقع بی نام بودن نقض می

. اما همین [10]، این مشکل را با رمزنگاري محتواي تراکنش، تا حدي برطرف کرده اندCordaاند همانند  داده شده
 هایی روبرو باشد که براي بانک قابل قبول نباشد.  رمزنگاري محتوا باعث میشود اعتبارسنجی تراکنش با محدودیت

صنعت بانکداري بشدت رگوله است و با درنظر گرفتن تهدیدات جدید در این فضا، این وضعیت هر والتوري: انطباق با رگ -

شود. همانند قوانین ضد پولشویی. در همین راستا، هر راهکار فنی که  تر نیز شده و قوانین جدیدي وضع می گیرانه روز سخت
دهند وضعیت رگوالتوري  ها نشان می بررسی. منعطف باشدبا آنها اعمال قوانین و انطباق در قبال کند باید  بانک عرضه می

شود که بطور شفاف این قوانین را وضع  چین بسیار مبهم است و هیچ بانک مرکزي یا نهاد دیگري در دنیا پیدا نمی بالك
اینکه اصال چه کسی هاي جدي در این زمینه وجود دارد از جمله  ها و دغدغه کرده و اعالم کرده باشد. در حال حاضر سوال

ها وضع شده بوده کماکان در صورت استفاده از  چین را رگوله کند و آیا اینکه قوانینی که قبال براي بانک باید بالك
 بودن بالك چین، این سواالت اهمیت بیشتري می بایند.  2مرزي -چین هم معتبر است؟ با در نظر گرفتن ماهیت فرا بالك

هاي بانک است  چین با دیگر سامانه هاي مبتنی بر بالك سازي سامانه ه به معناي همگوناین مقولسازي:   استاندارد -

، ISOهمچون بانکی استانداردهاي متعددي  در فضاي بطوریکه بتوانند با هم تعامل داشته و داده ردوبدل کنند. امروزه 
ISDA  وFPL ي این مقاله بیان شده است،  در مقدمه. این درحالیست که مطابق با آنچه شوند و استفاده می تعریف شده

شبکه، تا فرمت دفتر  3ها گرفته تا همبندي چین فاقد هرگونه استاندارد در هر سطحی است. از فرمت پیام تکنولوژي بالك
چین است وضع  و یا محتواي قراردادهاي هوشمند. حتی هیچ استانداردي روي فرآیند اجماع که یکی از ارکان بالك کل

 نشده است. 

هاي  هاي سامانه یک چارچوب دقیق براي هویت سنجی طرفین یک سرویس بانکی، از مهمترین نیازمندي: هویت سنجی -

آید. قابلیت انکارناپذیري یک تراکنش منبع ایجاد اعتماد بوده و فرآیندهاي الزم براي پیگیري دعاوي  بانکی بحساب می
است  (KYC)مچنین پیش نیاز هر فرآیند شناخت مشتري سنجی هکه ممکن است بوجود آید را تسهیل میکند. هویت 

چین در این زمینه تا چه  هاي بالك بلوغ فعلی پلتفرمباشد.  ها و نهادهاي رگوالتور می که امروزه بسیار مورد تاکید بانک
لیت را دارند چین عمومی این قاب حد است؟ براي پاسخ به این سوال باید این مورد را در نظر بگیریم که کاربران یک بالك

شوند که هیچ مکانیزمی قابل  کلیدهاي نامتقارن تعریف می چین به کمک جفت ها در بالك نام بمانند. هویت که بی

1 - Broadcast 
2 - Cross-Border 
3 - Topology 
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توجیهی براي بازیابی آنها وجود ندارد. در واقع هیچ نهاد واسطی وجود ندارد که تضمین دهد یک آدرس مشخص به چه 
  هویتی متعلق است.

این حمالت   هاي بانکی است. تعداد و پیچیدگی ک تهدید بسیار جدي و روزافزون براي سامانهحمالت سایبري یامنیت:  -

چین باید با این فرض توسعه داده شود که مورد حمالت متعدد قرار  شود. هر راهکار مبتنی بر بالك هر روز بیشتر می
چین بعنوان یک سیستم  کشف نماید. بالكخواهد گرفت. بنابراین باید در مقابل چنین حمالتی مقاوم بوده و آنها را 

شده، اصالتا طوري طراحی شده است که در مقابل حمالت خرابکارانه مقاوم باشد. در واقع بواسطه توزیع آخرین  توزیع
چین فراهم  مزنگاري، سطح خوبی از امنیت در بالكري همسان از دفتر کل بین تمام اعضا و همچنین الگوریتمهاي  نسخه

مبرا هستند. با این وجود این امنیت در ازاي  1ي واحد شکست هاي میتنی بر آن از ریسک نقطه عمال سامانهشده است و 
ممکن شود.  آید. این هزینه در قالب قدرت پردازشی صرف شده براي فرآیند اجماع بیان می یک هزینه هنگفت بدست می

آید بیشتر نیز شود. به همین دلیل است که  که بدست می است در برخی موارد، این هزینه آنچنان باال رود که از منافعی
هاي غیر عمومی و نیازمند مجوز هستند تا بتوان روي  چین شوند از رویکرد بالك هاي جدیدي که توسعه داده می  پلتفرم

 هایی را تعریف نمود.  تک تک اعضا کنترل دسترسی

، همتراز با بحث امنیت، در باالترین سطح حساسیت مدیران هاي بانکی ها وسرویس تضمین پایداري سامانهقابلیت اتکا:  -

اي همچون  ها و در دسترس بودن سرویس آن در باالترین سطح ممکن براي سامانه راهبري سامانهو مشتریان بانک است. 
نوان از اهمیت حیاتی برخوردار است تا حدي که تمهیدات فراوانی براي بازیابی از بحران (بع (RTGS)شتاب و ساتنا 

چین، توانایی  یکی از نقاط قوت فناوري بالك شود. هاي طبیعی همچون زلزله یا جنگ) براي آنها اندیشیده می مثال فاجعه
مبتنی بر امروزه هاي مهم بانکی که  ذاتی آن در بازیابی و ساختار مقاوم آنست. با این وجود باید در نظر داشت که سامانه

هاي  چین، در دسترس بودن سامانه اند. در بالك % را فراهم ساخته99ی باالي معماري متمرکز هستند، سطح دسترس
 شود. چینی کامال به در دسترس بودن زیرساخت اعضاي آن وابسته است و توسط یک نهاد مرکزي کنترل نمی بالك

و اقدام به انتشار  چینی در دسترس نباشند یا عامدا با یکدگیر تبانی کرده بنابراین اگر اکثریت اعضاي یک شبکه بالك
 هاي غیر معتبر نمایند، می توانند دفتر کل توزیع شده را مخدوش نموده و سرویس آنرا مختل نمایند.   داده

هاي بانکی باید قادر باشند نرخ بسیار باالیی از تراکنشات را  این یک مساله پذیرفته شده است که سامانهمقیاس پذیري:  -

 رکورد پردازش، ي شاپرك در سایت شبکه طبق آمار موجود) پردازش کنند. در ثانیه (حتی در حد چندین هزار تراکنش
نظر گرفتن ساعات اوج فعالیت آن، آمار نزدیک به  که با درمیلیون تراکنش در یک روز نیز ثبت شده است  100بیش از 

چینی باید قادر باشد این  . بر همین اساس، هر راهکار بالك[11]آید تراکنش در ثانیه درحالت پیک بدست می 2500
شوند،  استفاده می چینی هاي بالك هاي رایجی که براي اجماع در شبکه مقیاس سرویس را انجام دهد. اما عمال پروتکل

1 - Single Point of Failure  
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، در صورتی که اعضاي شبکه بسیار زیاد شوند، این مقیاس را به تعداد نسبتا کمی محدود 1همانند روش اثبات کارهمانند 
   کند می

در فضاي بانک و  آن ارزیابی بلوغ بالك چین و ارائه پیشنهاد براي بکارگیرينتیجه  : جمع بندي .5
 پرداخت ایران

پردازد. این  آن میبندي  جمعبه بیان پرداخته شد که این بخش چین  این مقاله به ارزیابی دقیق میزان بلوغ فناوري بالكدر 
، بواسطه نقاط قوت کلیدي خود، (DLT2)شده  لوژي دفتر کل توزیعو بطور کلی تکنوچین  کند که فناوري بالك مقاله تایید می

هاي جدید  و ایجاد مدل  وري، کاهش هزینه هاي جدیدي براي افزایش بهره ساز تحول در بانکداري خواهد بود و فرصت زمینه
در یک محیط بدون نهاد  ایجاد اعتماد"ها فراهم خواهد کرد. نقاط قوت کلیدي این فناوري شامل موارد   کسب و کار در بانک

و  "تسهیل رفع مغایرت بین بانکی"، "شفافیت در باالترین سطح"، "کارآمد بودن در پخش همگانی اطالعات"، "واسط
 شود.  می "مقاومت در برابر از بین رفتن اطالعات"

در این زمینه رخ که وجهی نیز هاي قابل ت و توسعههاي بوجود آمده  فرصترغم  علیکند  اما نتایج ارزیابی این مقاله بیان می
شوند به بلوغ  هایی که بر اسان آن تولید می داده است، کماکان حجم باالیی از تحقیق و توسعه نیاز است تا این فناوري و پلتفرم

چین را بر اساس  ي ارزیابی بلوغ بالك ، خالصه7شکل کافی، در حدي که پیش نیازهاي صنعت بانکی را تامین نماید، برسند. 
ها به بلوغ الزم نرسیده  چین در هیچ یک از این حوزه دهد. بر اساس این نتایج، بالك معیارهاي صنعت بانک و پرداخت نشان می

به همین علت است که تا کنون هیچ پلتفرفی در بازار ارائه ي خود است و  در واقع این فناوري در مراحل اولیه توسعه است.
، عدم 7بر اساس شکل کامل تامین نماید تا بتوان از آن در مقیاس بزرگ بانک استفاده کرد. نشده است که این نیازها را بطور 

یک رگولیشن واحد و شفاف و  ، عدم وجودبانک 3هاي قدیمی چین با سامانه وجود استانداردهاي مشخص براي تعامل بالك
 چین است. هاي فعلی فناوري بالك  مدل حاکمیت قوي، از مهمترین کاستینبود یک همچنین 

هاي حیاتی و زیرساختی پرداخت همچون  چین، بکارگیري آن در سامانه ها و عدم بلوغ کافی بالك با در نظر گرفتن این کاستی
ارزیابی ) بسیار دشوار، غیر قابل توجیه و پر ریسک خواهد بود. 5و ساتنا 4هاي ملی پرداخت در ایران (همچون شتاب، پایا سامانه

دهد راهی طوالنی در پیش روست تا این فناوري به حدي از بلوغ برسد که بتوان با اطمینان خاطر، معماري  می  این مقاله نشان
سال زمان  5دهد این مسیر حداقل به  . برآوردهاي جهانی نشان میهاي حیاتی پرداخت را بر اساس آن بازطراحی کرد سامانه

 نیاز دارد. 

 

1  - Proof of Work 
2 - Distributed Ledger Technology 
3 - legacy systems 

 ACHمعادل  -ي اتاق پایاپاي الکترونیک سامانه  -4
 RTGSمعادل  ˚سامانه تسویه ناخالص آنی   -5
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  چین ی بلوغ بالك) نتایج ارزیاب7شکل

هاي  شود تا زمان رسیدن به بلوغ کافی، با انجام پروژه هاي فعال در عرصه پرداخت ایران پیشنهاد می ها و شرکت به بانک
proof of Concept هایی که از ریسک سیستمی  سازي سرویس ي محدود و در محیط پایلوت) و همچنین پیاده (با دامنه

چین توسعه داده و آمادگی الزم براي بکارگیري آن در آینده  سازمانی خود را در مورد بالكکمتري برخوردار هستند، دانش 
در فضاي بانکی  چین بدست آورند. از جمله مواردي که ریسک کمتري دارند و در حال حاضر مناسب توسعه مبتنی بر بالك

 شود: باشند موارد زیر پیشنهاد می می  ایران

چین. در این اکوسیستم، مشتریان بانک، اعضاي  مبتنی بر بالك "ل چک الکترونیکثبت و انتقا"ي سرویس  توسعه −
چین خواهند بود. ثبت یک چک الکترونیک توسط مشتري و انتقالش به مشتري دیگر، در قالب یک  این شبکه بالك

دوش کردن شود و بدین روش از انتقال مجدد چک به فرد دیگر و یا مخ چین مربوطه ذخیره می تراکنش در بالك
ها نیز در این اکوسیستم نقش اعتبارسنجی  شود. بانک اطالعات چک براي تقلب در مبلغ و تاریخ، جلوگیري می

ي نقد شدن چک که حساسیت  در بیت کوین) را بر عهده خواهند داشت. مرحله 1ها(همانند نقش ماینرها تراکنش
 انجام خواهد پذیرفت. باالیی دارد، کماکان به روش فعلی و توسط سامانه ي چکاوك 

 براي اعضاي یک اکوسیستم مشخص (بعنوان مثال باشگاه مشتریان بانک) محدودتوسعه یک رمزارز جدید با کاربري  −

. این تاریخچه در قالب رکوردهاي رفتار مالی آنان تاریخچه توسعه سیستم اعتبارسنجی مشتریان یک بانک بر اساس −
ار هر فرد، برآیند اجماع اعضاي شبکه بر اساس پروتکل و قواعدي باشد که چین می تواند ذخیره گردد و اعتب بالك

  کند. (خرد جمعی)    خود  بانک مشخص می

1 -  Miner 
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مبتنی بر بالك چین. در این اکوسیستم، هم متقاضیان تامین مالی  (Crowdfunding)ي تامین مالی جمعی  سامانه −
د و سابقه و میزان مشارکت هر سرمایه گذار در هر چین خواهند بو و هم سرمایه گذاران، اعضاي یک شبکه بالك

 گردد.  پروژه، بعنوان یک رکورد تراکنش در دفتر کل توزیع شده ذخیره می

با سقف محدود روي کیف پول موبایلی (و یا شبکه اجتماعی خاص بانک)  P2Pسرویس انتقال وجه خرد آفالین  −
 چین مبتنی بر بالك
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