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 چکیده 1
بسیار زیادی  هایشچالابتدایی انطباق است و همچنان  هایگامدر حال طی کردن  شدهتوزیعو دفتر  بالکچینفناوری  بااینکه

مامی تجدید در  هایفرصتاد ر زیادی برای ایجبسیا بالقوهقابلیت  نوآوریبه همراه دارد اما به باور بسیاری از کارشناسان این 

 عمالًه کی است مربوط به بانکداری دارد تغییرات بسیار زیاد این فناوری و ظهور مفاهیم جدید در آن به حد هایحوزه

 کنند.ای دارد را مشکل میهای ویژهچه مشخصات و ویژگی یبالکچینتشخیص اینکه یک راهکار 

پذیری بازار ابتحفظ نوآوری و همچنین رق منظوربه یبالکچین دهندگانتوسعهآزادی عمل  توسعهدرحالیک فناوری  عنوانبه

 ه حمایت ازار نسبت بو تدوین استانداردها نقش مهمی در ایجاد اعتماد در باز گذاری مقرراتاما از سوی دیگر  ؛حیاتی است

 کند.و راهکارهای مبتنی بر آن بازی می بالکچینفناوری 

 ترینمهمررسی باست. این مقاله به  آغازشده بالکچینمختلفی در جهان برای استانداردسازی فناوری  هایتالشن از همی

با بررسی  درنهایتپردازد. و موسسه استاندارد بریتانیا می ISO/TC307استاندارد  خصوصبه وجهانی در این حوزه  هایتالش

 شود.ارائه می بانکی در نظام یبالکچینه استانداردی جهت توسعه راهکارهای فضای کشور مدلی برای نقشه راه برای دستیابی ب

 ISO/TC307شده، استاندارد، فناوری دفتر توزیع،بالکچینکلمات کلیدی: 
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 مقدمه 2
 

گفت  انتویم. باشندیمامروزه تمام صنایع موجود جهان، در تکاپو و تالش برای رسیدن به استانداردها و قوانین مشترک 

 تنهانهم . این الزااندیدهگردمختلف  در سطوحگوناگون  هاییستمسبازیگران کلیدی متوجه لزوم قابلیت همکاری و سازگاری 

 .باشدیماختیاری نیست بلکه الزمه توسعه و امری ضروری در حفظ سرعت تولید و ارتقا تکنولوژی 

 واسطهبهاری صنعت بانکد ازجملهکاربردی در صنایع مختلف  یهابرنامهگسترش تعداد  شودیمدر شرایط فعلی دیده  آنچه

اری و ابلیت همک، ایجاد قبالکچینکلید موفقیت در استفاده کارآمد از فناوری  ازآنجاکه. هست بالکچینظهور تکنولوژی 

و  هاانکب، نبالکچیفناوری  دهندگانتوسعه رشد غیرمتمرکز، یهاشبکهمختلف است. افزایش  یهاپروتکلسازگاری بین 

ردیده سبب گ کنندیمحاکم در شبکه خود استفاده  موردقبولاز استانداردها و قوانین  هرکداممالی گوناگون که  مؤسسات

این  از مزایای اده بهینهبا یکدیگر پدید آید. برای استف هایستمسهمکاری و سازگاری  یتباقابلدر ارتباط  هاییینگراناست تا 

 منظورهبمشترک  یهاپروتکلارایی و کاهش هزینه، اجماع نظر در سطح جهانی بر سر استانداردها و فناوری نظیر سرعت، ک

 ت.امری حیاتی اس هایستمسو  هابرنامهتحقق بخشیدن یک همکاری متقابل و مبادله اطالعات بین کاربران، 

مالی،  اتمؤسسوسط ت بالکچینکلیدی فناوری  و درک متفاوت از مفاهیم شدهیعتوز یهاپلتفرماز طرفی دیگر، عدم بلوغ کافی 

ا دگی الزم رآما کچینبالرا بر آن داشته که آیا وضعیت فعلی  نظرانصاحببسیاری از  در سراسر دنیا گذارانقانونو  هاتک ینف

ی برای عمل یهااستانداردبه فکر ایجاد  دهندگانتوسعهجهت پذیرش استانداردها و قوانین مشترک دارد؟ که بدین منظور 

 موجود باشند. هاییستمسو سازگاری بین  بهبود قابلیت همکاری

ی ق راهکارهابرای خل زمانی دهندگانتوسعهمجالی برای توسعه و پیشرفت داد و به  بالکچین، باید به فناوری نظرنقطهاز این 

مشترک برسند  یهاتکلپرواستاندارها و قبل از اینکه به توافق بر سر  گذارانقانونو  هاتک ینفمالی،  مؤسساتخود، همچنین 

برای ایجاد  هاتالش طورقطعبهباید زمانی را صرف رسیدن به یک درک مشترک از مفاهیم کلیدی این فناوری نوظهور کنند. 

د امری ران موجوکلیدی میان بازیگ یماز مفاهقبل از رسیدن به یک درک مشترک  هر صنعتاستاندارهای فراگیر مشترک در 

 فناوری در ه از ایندر بسیاری از کشورهای جهان و گسترش استفاد بالکچینسازی راهکارهای یادهپبا توجه به  ت است.نادرس

یری با پذاقانطبیز و ن بالکچینایجاد قابلیت همکاری، افزایش سرعت در توسعه و پیشرفت فناوری  منظوربهصنایع گوناگون، 

بدین  باشد.یمو مهم  باشد، امری ضروری قرارگرفتهیرش ذینفعان موردپذشترکی که آن، دستیابی به قوانین و استانداردهای م

الملل به ینبسطح  در بالکچینمنظور تحقیق حاضر عالوه بر بررسی اقدامات صورت پذیرفته در زمینه استاندارسازی فناوری 

 وشور ایران کشترک در ها و قوانین مستانداردرسیدن به ا منظوربهو کلیدی در امر استانداردسازی  مؤثروتحلیل عوامل یهتجز

وجود و وضعیت م ه شرایطبا توجه ب نوظهور نقشه راه استانداردسازی این فناوری ارائهپرداخته است.  سازی بهینه آنیادهپنیز 

 .از دیگر دستاوردهای این پژوهش می باشدکشور ایران 
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 ادبیات موضوع 3

 پیشین یهایاستانداردسازمروری کوتاه بر  1-3

اتصال و پیکربندى سریع و مناسب یک دستگاه جانبى در رایانه با سرعت دسترسى باال چالشى اساسى در سرویس  همواره

 گردیده استدیجیتالى، مودم و ... در رایانه محســوب  هاییندوربگرفتن از قطعاتى چون چاپگر، اســکنر، ماوس )موشواره(، 

، دستگاه کیبرد همچون) یوترکامپ یهادستگاهاستاندارسازی نحوه ارتباط  رمنظوبه میالدى 90تا اینکه در دهه 

برای ارتباطات و ) یوترکامپ( به انداز شبکهحمل، حافظه جانبی و راه، پرینتر، مدیاپلیرهای قابلدوربین دیجیتال ای،اشاره

و  های هوشمندگوشیمرسوم دیگر مانند  یهااهدستگ( و همچنین استفاده از این استاندارد در همچنین تغذیه الکتریکی

 USBاستاندارد صنعتی ،های بازیکنسول
استاندارد مشترک یک هیئت استاندارد از طریق تشکیل این  ]1[گردید.  یفتعر 1

 یهاچالشحل  USB اصلی از استانداردسازی هدفایجاد شد.  پیشرو در صنایع الکترونیکی 2هایصنعتی متشکل از کمپانی

کاری ، ایجاد قابلیت همخاتمه بخشیدن به مشکالت موجود در زمینه به خدمت گرفتن تجهیزات جانبی در کامپیوترپیش رو و 

 iMac در کامپیوتر USB با پشتیبانی از اتصال شرکت اپل اولین بار،در آن زمان برای  [2] بود. موجود هاییستمسو سازگاری 

G3  سپس د. یاین پورت را به دست کاربر نهایی رسان یتاً نها نمود واین استاندارد جهانی  سازییادهپکمک به  199۸در سال

یک استاندارد  عنوانبه USB، حاضردر حال  [3] .را اضافه کرد USB خود پشتیبانی از 9۸ندوز مایکروسافت در ویرایش دوم وی

 تاکنونساله شدن است و  20، در آستانه . این استانداردشودیممختلف به هم شناخته  یهادستگاهواحد برای متصل نمودن 

در آینده این تصور ممکن است که آیا  اما . است شدهگرفتهدر بیش از ده میلیارد گجت مختلف در سراسر جهان به کار 

  فراگیر شوند؟ چنینینا، بتوانند USB را دید که همانند هایییتکنولوژ

جز  3(C3W) دیگری در این زمینه اشاره نمود. کنسرسیوم شبکه جهانی وب مثالعنوانبهبه استانداردسازی وب  توانیم

دسازی وب بوده است. از زمان ظهور اینترنت این کنسرسیوم نقش کلیدی در پیشگامان اولیه ایجاد هماهنگی و استاندار

 تواندیمکه تجربه طراحی و ساخت وب را داشته باشد،  هرآن کسوب ایفا کرده است.  یمرورگرهااستانداردسازی عملکرد 

مختلف وب درک نماید. با مرورگرهای  هایتساوب یریپذانطباقنقش کلیدی این کنسرسیوم را در سازگاری و  یخوببه

با مرورگرهای مختلف برای  هایتساوب یریپذانطباقبا انقالب دات کام، سرعت توسعه و نوآوری سبب گردیده بود تا  زمانهم

 طراحان و برنامه نویسان تبدیل به فرایندی بسیار سخت و پیچیده گردد.

دالیل در آن زمان . کردیمیا سه برابر  دورا  وب صفحهیک مرورگر اغلب کار طراحی  به یافتهاختصاصاستفاده از کدهای 

استانداردسازی وب  مثالعنوانبه. گردندکه با استانداردهای وب هماهنگ  داشتوب وجود  دهندگانتوسعهمفیدی برای 

ا مطابقت بهمچنین را بهتر انجام دهند.  هایتساتوانند کار فهرست کردن بموتورهای جستجو  موجب گردیده بود تا

                                                 
1 Universal Serial Bus 
2 Company 

3 World Wide Web Consortium 

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B5%D9%81%D8%AD%D9%87%E2%80%8C%DA%A9%D9%84%DB%8C%D8%AF
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B5%D9%81%D8%AD%D9%87%E2%80%8C%DA%A9%D9%84%DB%8C%D8%AF
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D9%88%D8%B1%D8%A8%DB%8C%D9%86_%D8%AF%DB%8C%D8%AC%DB%8C%D8%AA%D8%A7%D9%84
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D9%88%D8%B1%D8%A8%DB%8C%D9%86_%D8%AF%DB%8C%D8%AC%DB%8C%D8%AA%D8%A7%D9%84
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%AF%D9%88%D8%B4%DB%8C%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C_%D9%87%D9%88%D8%B4%D9%85%D9%86%D8%AF
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فراهم افراد نابینا استاندارسازی این امکان را برای  .کردیم ترسادهاستفاده از وب را برای افرادی با نیازهای خاص  ،استانداردها

 نیازمند بود که. افرادی با بینایی ضعیف ممکن دسترسی داشته باشندبرای خواندن صفحات وب  هایییستمستا به  ساختیم

جیبی استفاده  یهادستگاهافرادی که از بخوانند، همچنین  ترراحته معمول باشند تا بتوانند از انداز تربزرگصفحاتی 

 [4] برخوردار گردند.وب  امکانات از یراحتبه توانستندیم کردندیم

ین واندها و قستانداراین است که اگرچه این امکان وجود دارد تا در دوره توسعه و نوآوری یک تکنولوژی، ا توجهقابلنکته 

سیار بری نوظهور از فناو اما انطباق با این تحوالت برای پیشگامان استفاده؛ دچار تغییرات و تحوالتی گردند شدهینتدومشترک 

. اندنشستهکل عقب  طوربهکه به علت وجود تالطم در استانداردسازی یک فناوری  هست ییهابخشاز  ترینههزکمو  ترآسان
[5] 

 بالکچینداردسازی اهمیت و ضرورت استان 2-3

انین و ، فقدان قوآن در مقیاس یریپذامکانو  بالکچینکاربردی از فناوری  یبرداربهرهموانع  ینتربزرگامروزه یکی از  

جاری هکارهای تمستلزم گسترش را بالکچیناستراتژیک  یهاارزش، همچنین تحقق باشدیماستانداردهای رایج در این حوزه 

 وتانداردها یجاد اسکل هر زمان که نیاز به هماهنگی بین چند بازیگر وجود داشته باشد، ا طوربه در مقیاس است. بالکچین

رای بابزاری مفید  عنوانبه توانیم. اگرچه استانداردها را گرددیمقوانین مشترک امری ضروری و البته بسیار پیچیده و دشوار 

به ترک به مشانین مشبه این مهم ضروری است که استانداردها و قوا انطباق با توسعه و پیشرفت تکنولوژی پذیرفت اما توجه

 ردد.گجلوگیری از توسعه تکنولوژی  منجر بهگاهی ممکن است  هاآن وسختسفتکه پذیرش  باشندیماهداف متحرکی 

دالیل ایجاد قابلیت  یکی از مثالعنوانبهیکی از الزامات استاندارسازی ایجاد قابلیت همکاری بین فناوری های متفاوت است. 

در اختصاص دادن  متفاوت 7یهاپروتکلوجود  6و اتریوم 5، آر تری کوردا4هایپرلجرفابریک نظیر هایییفناورهمکاری بین 

در صنایع مشابه باعث گردیده است  هایومکنسرس. افزایش تعداد باشدیمو صدور مجوز برای کاربران  یازموردنمیزان دسترسی 

از این  هرکداممثبت وجود شبکه محقق نگردد، در حال حاضر  یراتتأثو استفاده از  بالکچین شدهداده وعده یهاارزشتا 

که این امر در مقیاس، منجر به کاهش  رادارندشبکه خود  موردقبولرویکردی متفاوت نسبت به استانداردهای  هایومکنسرس

 .گرددیم بالکچینارزش پیشنهادی فناوری 

 یریپذامکاندر  مؤثرعوامل  ترینیدیکلکه از  مشخص گردید یبالکچینراهکار  90از نزدیک به  آمدهملعبه هاییبررسطبق 

گذشته هر زمان که احساس  یهاسال. البته در باشدیمایجاد استانداردها و قوانین مشترک  بالکچینراهکارهای  سازییادهپ

به فکر ایجاد راهکاری برای حل  شمارییب یهاسازمانته است، نیاز و تقاضای باال در استفاده از این فناوری وجود داش

 هاییومکنسرس، توسط بالکچینتصویری کلی از مسیر راه استانداردسازی فناوری  قبالً اند. گرچه پیش رو بوده یهاچالش

 [6]صنایع مختلف مشخص گردیده است. 

                                                 
4 Hyperledger Fabric 
5 s Corda’3R 
6 Ethereum 
7 protocol 
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در حال همکاری برای توسعه پلت فرم  بانک جهانی 70ز بیش ا شودیمدیده  R3که در کنسرسیوم  طورهمان مثالعنوانبه

 بالکچینابری استانداردهای مشترکی را در حوزه  یهاپلتفرم. برخی از این باشندیمدر صنعت بانکداری  مورداستفاده ۸کوردا

زیادی به نقش پررنگ مراکز دولتی و یا بازیگران غالب صنعت کمک  اما برای حل اساسی این موضوعاند؛ کردهایجاد 

اینکه به  یجابهباید توجه داشته باشند تا  هادولت. همچنین نمایدیمفرآیند تدوین استاندارها و قوانین مشترک  یسازساده

نسبت به استانداردها و قوانین  طرفانهیبباشند، نگاهی  بالکچیندنبال ترویج و یا ممنوع کردن یک فناوری جدید نظیر 

. اندقرارگرفتهمتفاوتی  هاییگاهجاو  هاحوزهدر  گذارانقانوندر سراسر دنیا  [7] را داشته باشند.مشترک حاکم بر آن فناوری 

این دیدگاه جایگزین مخالفت با یکدیگر شده است، زیرا  باشدیم یگذارقانونتالش اکثریت دستیابی به دیدگاهی مشترک در 

 است که برای همکاری در رقابت. ایینههزاز که برای مخالفت باید پرداخت شود بسیار بیشتر  ایینههز

قشه راه مک به توسعه نبا قرار گرفتن در موقعیت رهبری به دنبال ک سازمان استاندارد استرالیا 2017در سال  مثالعنوانبه 

یدی ت کلصطالحااو دستیابی به  بالکچیندر استانداردسازی فناوری  المللیینب یهاسازمان هاییتاولوبرای مشخص نمودن 

 .بوده است سازییکپارچهعامل در گام نخست  ترینیدیکل عنوانبهمشترک فنی  یهادستورالعمل(، مفاهیم و یشناسواژه)

 اتحادیه اروپا یدادهبه مقررات عمومی حفاظت از  توانیم جهانی در سطح بالکچینفناوری  بر توسعه یرگذارتأثاز قوانین 

EU’s GDPR
متشکل از وزرای اقتصاد )دارائی( و ) 10گروه بیست ومی این اتحادیه که جز الزاماتو دو دستورالعمل عم 9

( اشاره نمود. این دستورات شامل الگوی خدمات پرداخت و دستورالعمل های مرکزی بیست اقتصاد مطرح دنیابانک مسئوالن

 اهمیت است. حائزهوشمند بسیار  یراردادهاقحقوقی  یراتتأثاست. همچنین از منظر قانونی توجه زیاد به  ییشوپولمبارزه با 

موارد فوق توسعه استانداردها را سخت و دشوار ساخته است، اما فواید بسیاری از توسعه استانداردها ایجاد  ینکهباوجودا

 :شوندیم. این فواید به سه گروه عمده تقسیم گرددیم

 

 [8] نیبالکچ یاردهااستاند افتنیتوسعه  دیفوا : 1جدول 

 الزامات عملی

 

 سازی اطالعاتیکپارچه .1

 های دیگرشده و فناوریایجاد قابلیت همکاری بین فناوری دفتر کل توزیع .2

 بهبود امنیت و حریم خصوصی .3

 های قانونی و فنیهماهنگی بین چارچوب .4

 های اجراییکاهش هزینه .5

 (ک مانع استفقدان استانداردها ی) های ورودمحدودیت رفع .1 کاهش ریسک

 بالکچینکمک به ارزیابی کیفیت  .2

 افزایش اعتماد و اعتبار برای ارائه دندگان خدمات .3

 

 المللیهای بینویژه در سازمانحمایت از نوآوری، رقابت، رشد و توسعه به .1 مزایای دیگر

 از مفاهیم کلیدی افزایش درک و فهم مشترک .2

                                                 
8 Corda 
9 General Data Protection Regulation  

10 20G 
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 پذیریافزایش انطباق .3 

 بالکچیناوری گذاری در فنافزایش سرمایه .4

 

پیشرفت این فناوری  یباالسرعتهنوز به مرحله بلوغ و تکامل دست نیافته است،  11DLTو  بالکچینفناوری  ینکهباوجودا

در  بالکچینمنجر به افزایش ضرورت و الزام ایجاد استانداردها و قوانین مشترک گردیده است. واقعیت امر این است که فناوری 

 هاییفناوربا  یریپذانطباقباید قابلیت  بالکچینبنابراین استانداردهای ؛ باشدیممختلفی  هاییرفناوحال تلفیق شدن با 

، این هاحوزهگردیده است. در برخی از  سازییادهپمختلفی  یهاحوزهدر  بالکچینراهکارهای  اکنونهمداشته باشد.  را یگرد

. همچنین باشندیمباالیی  یریپذانعطافنیازمند  بالکچینانداردهای است روینازادر مقیاس بزرگ صورت پذیرفته،  سازییادهپ

 المللیینب، انجمن 12(ITU)مخابرات  المللیینب(، اتحادیه ISO)استاندارد  المللیینبمانند سازمان  المللینب یهاسازمانبرخی 

OASISهایی مانند و نهاد 13(IEC)الکترونیک 
14 ، C3W

 بالکچینانداردهایی در زمینه اقدام به ایجاد استIETF 16و  15

و بسیاری از صنایع  هادولت ازجملههستند که گستره عظیمی از ذینفعان و سهامداران  آگاه یخوببه هاسازمان. این اندنموده

 .کنندیمایفا  یجادشدهااستانداردهای  سازییادهپدر  یاعمدهنقش  صنایع مالی خصوصبه

حاکی از اهمیت ضرورت و لزوم ایجاد آن  بالکچیناستاندارسازی فناوری  یعرصهدر  المللینب یهاسازمان پررنگحضور 

این انجمن، ایجاد  یتمأمورنموده است.  بالکچیناقدام به ایجاد انجمن  17(C3Wکنسرسیوم شبکه جهانی وب ) یراًاخ. باشدیم

برای  ییهادستورالعملو نیز ایجاد  بالکچینبر در پایگاه داده مبتنی  هادادهبرای ثبت  ISO20022 قالبی استاندارد بر اساس

. این انجمن به دنبال تحقیق و باشدیم CNDو  ینچ یدساعمومی،  بالکچینخصوصی،  بالکچیندر  هاداده سازییرهذخ

 W3C بالکچیناست. انجمن  بانکیینب در ارتباطاتو ایجاد راهکارهای جدید  بالکچینمطالعه در زمینه استفاده از فناوری 

و  و رمزنگاری هادادهاز پروتکل پایگاه داده وب رونمایی نموده، این پروتکل مدلی برای خواندن و نوشتن در پایگاه  یتازگبه

که توسط سازمان استاندارد استرالیا اداره 1۸(ISO)استانداردسازی  المللیینبسازمان  . از طرف دیگرکندیم ارائه هادادهتوزیع 

معماری و  ازجملهمختلفی  موضوعات. این استاندارد بر روی باشدیم ISO307روی استاندارد  کاربرولیه نیز در مراحل ا شودیم

، راهکارها، امنیت و حریم خصوصی، هویت سنجی، قراردادهای هوشمند، موضوعات مرتبط با مباحث مدیریت یبندطبقه

در سال گذشته سازمان استاندارد استرالیا در گزارشی  رد.تمرکز دا بالکچینمبتنی بر  یهاپلتفرمدولتی و قابلیت همکاری بین 

 100را اعالم نموده است. این گزارش نتیجه تحقیق و نظرسنجی از بیش از  بالکچینفناوری  یاستانداردسازنقشه راه 

 یهانسازماصنعت، دانشگاه و  مختلفی از قبیل یهاحوزهاسترالیا بوده است که در  از کشور شدهانتخاب کنندهشرکت

 .اندبودهمشغول به فعالیت  هاشرکتو  هادر سازماناین تحقیق  کنندگانشرکتاز  %55فعالیت داشتند. بیش از  کنندهمصرف

 

                                                 
11 d Ledger TechnologyDistribute 
12 International Telecommunication Union 
13 International Electrotechnical Committee 
14 Organization for the Advancement of Structured Information Standards 

15 World Wide Web Consortium  
16 Internet Engineering Task Force 
17 nsortiumWorld Wide Web Co 
18  International Standard Organization  
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 ارآفرینیپرورش نوآوری و ک برای حصول اطمینان از قانونی یهاچارچوباستانداردها و  سازیینهبه: 1شکل شماره 

 

معرفی  اختصاربه اندنهادهگام  بالکچین یاستانداردسازهایی که در مسیر توسعه و سازمان برخی دیگر از کشورها در ادامه

 گردیده است:

 یبالکچین هکارهایسال گذشته روسیه نیز همانند چین اعالم به توسعه استانداردها و قوانین مشترک در را اوتدر  -

 مختلف نمود. یهابخشدر  مورداستفاده

19گروه متخصصین فنی -
IEEE در تلفیق این  بالکچینبرای استاندارسازی فناوری  وتحلیلیهتجزر حال بررسی و د

 .باشدیمفناوری با اینترنت اشیا 

برای استانداردسازی فناوری  FG DLTمبادرت به تشکلی گروهی به نام  ITU 20مخابرات  المللیینباتحادیه   -

 نموده است. بالکچین

 

 

                                                 
19 Institute of Electrical and Electronics Engineers 

20 International Telecommunication Union 



 

۸ 

 

 

 

 بالکچیناستانداردسازی  منظوربهطح جهان بررسی اقدامات صورت پذیرفته در س 3-3

. اندقرارگرفته سازییادهپدر جهان شمار زیادی از استانداردها و قوانین طراحی گردیده است که در مراحل اولیه  اکنونهم

 ,Ripple Lab, Chainنظیر  ییهاشرکت ازجمله باشندیمنیز به دنبال ایجاد استانداردهای جدید و کارا  شمارییب یهاگروه

Digital Asset Holdings  عضو از کنسرسیوم  50و بیش ازR3 CEV  و کشف راهکارهای مبتنی بر  وتحلیلیهتجزدر حال

تالش بسیاری برای ایجاد  تاکنون. بنیاد لینوکس نیز باشندیمخود  موردقبولو سازگار با استانداردها و قوانین  بالکچین

 ست.استانداردها و قوانین مشترک داشته ا

گران ست تا بازیصنعت بانکی، الزم ا ازجملهدر صنایع مختلف  بالکچیناستراتژیک فناوری  یهاارزش سازییادهپ منظوربه

در  مثالعنوانبه. مربوطه مذاکراتی را صورت دهند هاییتفعالموجود، بر سر استانداردها و قوانین مشترک در تمام حوزه 

نجی و ساخت، هویت ند پردمان بالکچینها به تدوین استانداردهایی در ارتباط با راهکارهای صنعت بانکی، این مذاکرات نباید تن

، پذیرییاسمق، پارامترها یرمزنگارمحدود گردند بلکه ضروری است تا موضوعاتی مانند  شدهیرمزنگاراوراق بهادار 

 بحث و بررسی گردند.استاندارهای همکاری مانند ساید چین و استانداردهای قانونی و نظارتی نیز 

 پردازیمیرالیا مالمللی استاندارد و سازمان استدر دو سازمان بین بالکچیندر ادامه به بررسی استاندارسازی فناوری 

 

 استاندارد المللیبینسازمان  1-3-3

 شدهیعتوزل کدفتر  و بالکچیناستاندارد در حال بررسی و ایجاد استانداردها و قوانین مشترک حاکم بر  المللیینبسازمان 

استاندارد  المللیینبمعروف است، توسط سازمان  ISO/TC 307اولیه این استاندارد که به  وکارکسبطرح  اکنونهم. باشدیم

از سال  تا قبل نبالکچیو قوانین مشترک  از استانداردهاکه اولین نسخه  داردیممنتشر گردیده است. این سازمان اذعان 

و  اصطالحاته شامل ک بالکچینو قوانین  استانداردها یافتهتوسعهقصد دارد تا اولین نسخه  ISOزمان . ساگرددیماعالم  2021

فرایندی  بالکچین که توسعه استانداردهای است اعالم نماید. این در حالی 2020را تا سال باشد یممفاهیم کلیدی مشترک 

ه برخی موارد . گرچه در ارتباط با توسعشودیمتخمین زده سال  3.5این توسعه حدود  زمانمدت. باشدیم برزمانبسیار 

 ناین مهم بدا مشخصی اعالم نگردیده است. یبندزمانامنیت، حریم خصوصی، هویت و قابلیت همکاری هنوز  ازجملهکلیدی 

 .باشدیمعلت است که از الزامات اصلی موارد فوق ایجاد توافق بر سر تعریفی مشترک و شفاف 

 

 2020 نداردها و اصالحات، تعاریف مفاهیم کلیدیتوسعه استا 1

 بدون تاریخ بررسی حریم خصوصی و حفاظت از اطالعات شناسایی 2

 بدون تاریخ پذیریهای امنیتی و آسیبریسک 3
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 [9] الکچینبارائه استانداردهای  منظوربهاستاندارد  المللیبینتوسط سازمان  شدهاعالم بندیزمان: 2جدول شماره 
 

توسط صنایع  هاآنبر توافق روی استانداردهای مشترک و پذیرش  رمؤثو  خطرسازعوامل  ازجمله ISOبه گزارش سازمان  

باشد. در این راستا یمهای اجماع یتمالگوریچیدگی فرایند توافق بر روی و پ، عدم دسترسی به متخصصین مربوطه مختلف

رایط متنوع بازار و های اجماع با توجه به شیتمالگوربرای  موردقبول به دنبال ایجاد استانداردی مشترک و ISOسازمان 

 است. 22موقعیت جغرافیای سیاسی

 

 

 گردد:یم رهورداشامدر زیر به چند  ؛ کهبرای خلق این استانداردها عوامل متعددی در صنایع مختلف شناسایی گردیده است 

 

اردسازی نده استاباید توجه داشت ک رودمیاحتمال آن  بازمتن هایپروژهعدم جذابیت استانداردسازی برای  باوجود 1

 ار دهند.اجرا قر و مورداستفادهمختلفی از اکوسیستم، این استانداردها را  هایبخشتا  گرددمیباعث  هاپروژهاین 

صی خصو چینبالکتمایل به استفاده از  اهمیت است که صنایع مختلف کمتر حائزتوجه به این نکته  وجودبااین

 .دهندمینشان 

 موردقبولمختلف صنایع متفاوت به دنبال ترویج و استفاده از استانداردهای  هایخشبایجاد گردیده در  هایشبکه 2

طبق بیانات سازمان [10]. گرددمیبه ایجاد درگیری وتضاد در آن صنعت  منجر امراین  که .باشندمیاعضای خود 

ISO به پروژه  توانمیبرای حل این مشکل،  هاییمثال نمونه ازBiTA 23  کلی این پروژه این اشاره نمود.هدف

، قابلیت همکاری و ایجاد یک رهبری  بالکچیننسبت به ایجاد استانداردهای  2021تا سال   ISOاست که سازمان

 بدون تاریخ بررسی هویت فردی 4

 2021 معماری مرجع 5

 نامشخص 21شناسیبندی و هستیطبقه 6

 2021 ی هوشمندالزامات قانونی قراردادها 7

 بدون تاریخ شدهیعو دفتر کل توز بالکچینتعامالت قراردادهای هوشمند در  بررسی ۸

                                                 
21 Ontology 
22 geopolitical 

23 Blockchain in Transport Alliance 
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فراتر از یک توسعه فنی رفته است، و به  BiTAپروژه  تأکیداقدام نماید.  ونقلحملدر صنعت  دهندهآموزش

معتقد است هر چه این اکوسیستم  ISOخته است. سازمان پردا سازیتجاریدر  ونقلحملصنعت  توانمندسازی

  [11]خواهد بود   ترموفق سازیتجاریشود  تربزرگ

دیگر  هایاوریفنوابستگی و اثرپذیری این فناوری به  درنتیجهمختلف و  هایبخشدر  بالکچینفناوری  سازیپیاده 3

را راضی  هابخشکه همه  ایگونهبهین صنعت و حل تمامی مشکالت پیش روی ا دهیپاسخسبب گردیده است تا 

 تعارض با استانداردهای موجود نگردد بسیار سخت و دشوار گردد. به منجرنگه دارد و 

قضایی  هایهدستگا موردقبولهوشمند منجر گردیده است تا ایجاد یک استاندارد  قراردادهایپیامدهای قانونی  4

 قانونی در کنندهنظارتیک سازمان  ISOبسیار پیچیده و دشوار گردد. همچنین توجه به این نکته که سازمان 

تر زمان بیش. این ساکندمیابعاد قانونی مختلف باشد این دشواری را دوچندان  سازیپیادهتا قادر به  باشدنمیجهان 

 هوشمند را دارد. قراردادهای استانداردسازیتوانایی تمرکز فنی بر 

 [12] بر استانداردسازی مؤثرو  خطرساز: بررسی عوامل 3جدول شماره 

 

 سازمان استاندارد استرالیا 2-3-3

طرحی در راستای توسعه  ارائهرا با  خود 24(NFTA)سازمان استاندارد استرالیا زمینه جدید فعالیت فنی  2016 آوریلدر 

سازمان قصد  این اعالم نمود. (ISO)استاندارد  المللیبیننمودن آن به سازمان  و فراگیر بالکچیناستانداردهای جهانی فناوری 

این کمیته حمایت از  مسئولیتبپردازد.  بالکچین المللیبینداشت تا با تشکیل یک کمیته فنی جدید به خلق استانداردهای 

 اصطالحات ردهای آن ایجاد قابلیت همکاری،دستاو ازجملهنوآوری و رقابت در صنایع مختلف با ایجاد استانداردهای مشترک و 

 و تعاریف مشترک، حفظ حریم خصوصی، امنیت و نظارت بود.

استاندارد  گیریتصمیماستاندارد اعالم کرد که استاندارد استرالیا وظیفه مدیریت هیئت  المللیبینسازمان  2016در سپتامبر 

ISO/TC 307  استاندارد استرالیا میزبان برگزاری اولین جلسه  سازمان 2017 آوریلدر  ازآنپساست.  گرفتهبرعهدهرا

 ISO/TCاستاندارد  گیریتصمیمکشور عضو هیئت  33حاضر  حال در. گردید ISO/TC 307 بالکچیناستانداردسازی فناوری 

 متحدهایاالت، ینچ به کشورهای آلمان، انگلستان، ژاپن، روسیه، فرانسه، سنگاپور، توانمی، ازجمله این اعضا باشندمی 307

 آمریکا و بسیاری از کشورهای دیگر اشاره نمود.

تاندارد ، سازمان اسISO/TC 307تحت  DLTو  بالکچیناستانداردهای  توسعه درحمایت از نقش رهبری استرالیا  باهدف

 راتژیکاستنگرشی  ه، ایجادااز نقشه ر هدف بپردازد. بالکچینتا بتواند به توسعه نقشه راه استانداردهای  کندمیاسترالیا تالش 

 : [13] باشدمیدر موارد زیر 

  داده توزیع و دفتر کل بالکچینشناسایی موارد فنی مختلف و مرتبط با توسعه، مدیریت و استفاده از فناوری 

  د سازرا تأمین می استرالیا ذینفعان کشور که منفعتکل توزیع داده  دفتر و بالکچینشناسایی موارد استفاده فناوری

 خاص یبالکچینپشتیبانی از راهکارهای  منظوربهو شناسایی ملزومات استانداردسازی 

                                                 
24 New Field of Technical Activity 
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 استانداردمربوط به توسعه  هایفعالیت بندیاولویت ISO/TC 307 

  جود و قوانین مو بطه بیندر پشتیبانی از قوانین بالقوه آینده و نیز توجه به را شدهتدوینتوجه به نقش استانداردهای

 ااستاندارده

  برای توسعه استاندارد  تواندمیتوجه به مسیرها و ساختارهای متفاوتی کهISO/TC 307 قرار گیرد مورداستفاده 

 

 کشور درن موجود بازیگرا ورا از نقطه نظرات مشترک ذینفعان  هاییتوصیهتوسط سازمان استاندارد استرالیا،  شدهارائهنقشه راه 

 هایفعالیت بندیاولویتبا  ارتباط درمطرح گردیده  هاپیشنهاداز  ایمجموعهنقشه شامل  این .بردارداسترالیا در 

راد و اف کنندگانمصرف . توسعه نقشه راه، یک برنامه فراگیر بوده است که به دولت، صنایع،باشدمیاستانداردسازی 

فناوری ی انداردسازبه نقشه راه است. برای دستیابی دادمیرا  شدهتشکیلاجازه مشارکت و اعالم نظر در جلسات  کردهتحصیل

 [14] :را عملی ساختبه ترتیب سه مرحله زیر سازمان استاندار استرالیا  بالکچین
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 2016 در دسامبر بالکچینانجام تحقیقاتی در زمینه 

اعالم شد.  2017فوریه  10آغاز گردید و نتایج آن در  2016این تحقیقات در دسامبر 

این  قرارداد استرالیا، اطالعات مفیدی را در اختیار سازمان شدهطراحی یهپرسشنام

 اطالعات شامل:

  اطالعات سازمانی از قبیل نوع سازمان، اندازه سازمان و فعالیت سازمان 

 گوناگون با توجه به درجه اهمیت  هایفعالیت استانداردسازی بندیاولویت

  بالکچینو یا توسعه فناوری  استفاده در هاسازمانپیش روی  هایچالش

  که باعث ایجاد فرصت رشد برای صنایع کشور  بالکچینشناسایی راهکارهای

بالقوه برای پشتیبانی از  هاینیازمندیو نیز شناسایی  گرددمیاسترالیا 

 راهکارهای خاص

 

 

 2017 فوریه در بالکچین میزبانی کارگاه آموزشی استاندارد

 بالکچیناقدام به برگزاری کارگاه آموزشی استاندارد  2017در فوریه  سازمان استاندارد استرالیا

 %50. بیش از شد برگزار پرسیدنینمود. این کارگاه توسط دفتر استاندارد استرالیا 

حضور  هادانشگاه و  کنندهمصرف هایسازماندولت، صنایع،  هایبخشاز  کنندگانشرکت

 داشتند.
 

 2016ص نمودن نقشه را ه در نوامبر تشکیل گروه فرماندهی برای مشخ

پشتیبانی این  منظوربهو  بالکچینکلیدی فناوری  ذینفعاناز  شدهتشکیلاین گروه 

ایجاد گردید . نقش گروه فرماندهی،  بالکچینافراد از نقشه راه استانداردسازی فناوری 

دارد استرالیا استراتژیک در سطوح باال به سازمان استان هایتوصیهو  هاراهنمایی ارائه

فرایند توسعه نقشه راه استانداردسازی فناوری  سازیسادهبه  توجهیقابلبود که کمک 

 .نمود بالکچین

 

 

 2017 مارسارائه گزارش نقشه راه در 

برگرفته  عالوهبهو  شدهانجامنظرسنجی  هایپاسخاز  ایخالصهو  بندیجمعحاصل  شدهارائهنقشه راه 

 نظرنقطه. این نقشه راه باشدمیدر کارگاه آموزشی  پیشنهادشدهمختلف  ایهدیدگاهو  هابحثاز 

 ISO/TC سازی و توسعه استانداردپیادهبرای  هابندی فعالیتدر اولویت استرالیا را سازمان استاندارد

از این  المللبیناسترالیا و در سطوح کشور که ذینفعان در  ایگونهبه. داردمیاعالم  307

 دسازی سود ببرند. استاندار
 

 بالکچین: مراحل صورت پذیرفته جهت طراحی نقشه راه استانداردسازی فناوری  4جدول
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 بالکچیننقشه راه استانداردسازی فناوری  3-3-3

 ISO/TC 307برای استانداردسازی  هاتیفعال یبندتیاولو 
پرداخته شود. بدین معنا  بالکچیننیاز است که به توسعه استانداردهای اصطالحات و مفاهیم کلیدی  چیز هر قبل از -1

بسیار  بالکچیندیگر  هایبخشتوسعه استانداردهای  برایوجود تعاریفی شفاف در این بخش و ایجاد پلت فرمی  که

 25همکاری کمیته وسیلهبه تواندمیشترک ضروری است. توسعه استانداردها برای ایجاد تعاریف و اصطالحات م

ISO/IEC  ابری  زیرساختباJTC 1 SC 38 صورت پذیرد. شدهتوزیع هاپلتفرمبررسی و محاسبه و  منظوربه 

 عنوانبهویت مربوط به حریم خصوصی، امنیت و ه مسائل معموالً  بالکچیندر موارد استفاده مختلف از فناوری  -2

 مسائل گونهاینه . نگاه جمعی بگردندمیمطرح  شدهتوزیعاز این فناوری و دفتر کل  استفاده کنندهنگرانموضوعات 

ش فوق به حل چال گیریچشمکمک  ISO/TC 307از استانداردهای  ایمجموعهاز طریق توسعه یک استاندارد و یا 

انجام  JTC 1 SC 27 ITمنیتی ا هایفناوریو با استفاده از  ISO/IECبا همکاری کمیته  تواندمیتوسعه  این .نمایدمی

 گردد.

و  بالکچینری و توافق بر سر تعاریف و مفاهیم کلیدی مشترک فناو ISO/TC 307پس از ایجاد استانداردهای پایه   -3

از  توانندیمنداردها . این استاگیردمیمربوط به مدیریت و ریسک در اولویت قرار  مسائل، توجه به شدهتوزیعکل  دفتر

 ازجمله ISO/IECکمیته  دسترسقابلاز اطالعات  استفاده نیز( و ISO) موجود المللیبیناستانداردهای طریق رجوع به 

 هاسازمانبرای  ISO/IEC 38500و نیز مدیریت فناوری اطالعات  ISO 31000اصول و رهنمودهای مدیریت ریسک 

 توسعه یابند.

وارد سایر م ووصی، امنیت، هویت، ریسک، مدیریت توسعه استانداردها برای تعاریف و مفاهیم مشترک، حریم خص  -4

اری مرجع دهای معمراه برای توسعه استاندار درآیندِتا  کندمیکلیدی که در مسیر استانداردها قرار دارند، کمک 

اوری اده از فنگردد. یک استاندارد معماری مرجع چارچوبی از نحوه توسعه و استف هموار ISO/TC 307تحت  بالکچین

 .دهدمی ارائهبرای ذینفعان  شدهتوزیعکل  و دفتر بالکچین

گرفته شود.  در نظر ISO/TC 307هدف کلی استاندارد  عنوانبهباید  بالکچین هایسیستمایجاد قابلیت همکاری بین  -5

و تعاریف  طالحاتدستیابی به قابلیت همکاری بعد از بررسی موضوعات کلیدی و اساسی از قبیل توسعه اص احتماالً

 پذیرامکان مربوط به هویت مسائلک پایدار، انجام اقدامات مناسب برای مدیریت حریم خصوصی، امنیت و مشتر

 [15] گردد.
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 بالکچینموارد استفاده از فناوری  یبندتیاولو 
ند یع کلیدی مانکاربردی صنا هایبرنامهدر  بالکچینتوجه زیادی را به استفاده از فناوری  ISO/TC 307استاندارد  .1

 معطوف ساخته است. تأمینخدمات مالی، خدمات دولتی و مدیریت زنجیره  هایخشب

 :خوردیمدر موارد زیر به چشم  بالکچیندر استفاده از فناوری  ایبالقوهدر بخش خدمات مالی پتانسیل   .2

 ارزهای دیجیتال 

 مبادالت مالی 

 پرداخت مبادالت کاال 

 سایر مبادالت 

صوصی افراد خبرآورده ساختن توقعات و انتظارات در سطوح امنیتی و حفظ حریم باید به  ISO/TC 307استاندارد   .3

تی ای امنیداشته باشد. توسعه استاندارده ایویژه برای استفاده این فناوری در صنعت بانکی توجه ویژهبه

فناوری  سازیهپیاد منظوربه کاربران و دهندگانتوسعهراهنمایی برای  عنوانبه تواندمی بالکچین فردمنحصربه

استانداردها در  برای پشتیبانی ISOنزدیک با کمیته  همکاری منظوردر مبادالت مالی محسوب گردد. بدین  بالکچین

 است. الزامی( ISO/TC 68) بخش مالی و استفاده از استانداردهای مربوط به این بخش

یجاد ستانداردها ارا از طریق توسعه ا تأمین مدیریت زنجیره سازیبهینهقابلیت پشتیبانی از  ISO/TC 307 استاندارد .4

زمانی که  ویژهبه هابخشدر بخش کشاورزی و سایر  تأمیننموده است. توسعه این استانداردها به پشتیبانی زنجیره 

ن بخش ربوط به ایم. استانداردهای نمایدمیبا تغییرات طبیعی مواجه گردد، کمک  تأمینمسیر زنجیره  طول درکاال 

 ISO/TC 292که تحت  تأمینبا مدیریت امنیت سیستم زنجیره  ارتباط در) ISO 28000با رجوع به  وانتمیرا 

 [16] است( توسعه داد. یافتهتوسعه

 استانداردها و قوانین

ریق طلکه از این استاندارد داشته باشد ب المللیبینباید همکاری نزدیکی با اعضای سازمان  ISO/TC 307استاندارد  .1

تا هماهنگی بین  شودیم منجر امر این در فرایند توسعه استانداردها برخوردار گردد. گذارانقانون مشارکت زابتواند 

 گردد. پذیرامکاناستانداردها و قوانین 

موارد  وضوعات وتوسعه استانداردهای قراردادهای هوشمند، حفظ حریم خصوصی، امنیت و هویت نباید م فرایند در  .2

 .قانونی را دخیل کرد

با ایجاد یک راهنما و  تواندمی ISO/TC 307، استاندارد بالکچینفناوری  دهندگانتوسعهپشتیبانی کاربران و  منظوربه .3

قدرتمند  کافی قدربهفنی، به توسعه استانداردها بپردازد. همچنین این استانداردها باید  مسائلدستورالعمل برای 

در  گذارانقانونمرجعی برای  عنوانبهذینفعان و نیز به شکل بالقوه راهنمایی برای  عنوانبهباشند تا بتوانند 
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و تدوین قوانین قرار گیرند. توجه به این نکته ضروری است که در قراردادهای هوشمند استانداردها  گذاریسیاست

 [17]ایفا کنند.  با قوانین موجود بالکچینکاربردی  هایبرنامه پذیریانطباقتوانند نقش مهمی در اطمینان سازی از 

 :ISO / TC 307 ساختار استاندارد
به متخصصان فنی اجازه  تواندمی ISO / TC 307 استاندارد وسیلهبهآن های زیرگروه و کاری هایگروه استقرار و ایجاد .1

ر این خصوص ، ددهند قرارکاری مرتبط و متناسب با خود  هایجریانو  هافعالیت روی بردهد تا تمرکز خود را 

مدیریت  وسیلهبهتا  باشدمیکاری از نزدیک  هایگروهموظف به در نظر گرفتن استقرار اولیه  ISO / TC 307 استاندارد

 نماید: کاری از پوشش موضوعات و موارد استفاده مطابق موارد ذیل اطمینان حاصل هایجریانو  هافعالیت

 )مجموعه اصطالحات( شناسیواژه -

 ریسک و مدیریت -

 حریم خصوصی و امنیتهویت، حفظ  -

 هوشمند قراردادهای -

 مالی هایتراکنش -

 تأمین زنجیره مدیریت -

 

 ترغیبموجب ر این ام صورت پذیرد،در مرحله اول  بایستمی ذیل هایسرویسو  استانداردهاارتباطات با استقرار  .2

-می ISO یندهایفرآ کارگیریبهکه در حال حاضر مشغول به است  بالکچینها و متخصصین زیرگروههمکاری با 

 .باشند

 ISO/TC 68استاندارد  -

 ISO/TC 292استاندارد  -

 پذیریانعطافامنیت و  -

 خدمات مالی -

- JTC 1شامل: : فناوری اطالعات 

o SC 40 IT :مدیریت فناوری اطالعات و مدیریت خدمات 

o  SC 38 :توزیع یافته هایپلتفرم و پردازش ابری 

o SC 27: امنیتی فناوری اطالعات هایتکنیک 

ای ه، سازمانISOفنی  هایکمیتهبین روابط دیگر  طاتاهمچنین امکان بررسی ایجاد و استقرار ارتب ISO/TC 307اندارد است

 .است رادار بالکچین توسعهدرحال هایسازمان، هاکنسرسیوماستاندارد، 

فراهم  بالکچینسعه امکان ارجاع دادن و استفاده از استانداردهای موجود در مسیر تو ISO/TC 307استاندارد در  .3

باشد ولی این استاندارد انحصاراً محدود به استانداردسازی حریم شخصی، امنیت، ریسک و حکومت نشده است. می



 

16 

 

های مالی، مدیریت امکان ارجاع به استانداردهای مورداستفاده در تراکنش ISO/TC 307استاندارد همچنین در این 

 [18] شد.باموارد فراهم می زنجیره تأمین و دیگر

 

 روش تحقیق 4

باشد. در این تحقیق به کمک بررسی حیث طرح تحقیق، پژوهشی توصیفی میکاربردی و از ، منظر هدف از این تحقیق

آوری داده و اطالعات موردنیاز در نتایج تحقیقات گذشته، با روش کیفی اقدام به ارائه مستندات علمی موجود از طریق جمع

ای بوده است گردیده است. روش گردآوری اطالعات، روش کتابخانه بالکچینتانداردسازی فناوری مدل مفهومی از نقشه راه اس

 استفاده گردیده است. 26های موردنیاز و نیز از شبکه جهانی اطالعاتای، مقاالت، کتاباز منابع کتابخانهکه 

 و نتایج هاافتهی 5

 یسازادهیپنقشه راه در ایران و  بالکچیناهمیت و ضرورت استانداردسازی فناوری  1-5

 صنایعی در ن فناوربهترین سناریو برای استفاده از ای در جهان بالکچیندر حال حاضر با توجه به میزان پیشرفت فناوری 

ر سعه دیگی توبرادستیابی به اصطالحات و تعاریف مشترک پایه، ایجاد پلت فرمی  الزم، هاییرساختزایجاد  مختلف

ه نظر داشت ک در این گام باید در باشدیمکسب کار جدید  یهامدلو  یبالکچینراهکارهای  شناسایی ،بالکچینی هاقسمت

جود و الکچینبیری فناوری کارگبهی خدمات مالی، خدمات دولتی و مدیریت زنجیره ارزش پتانسیل بالقوه برای هابخشدر 

 گیرند. قرار مدنظر وکارکسبی جدید هاطرحبندی یتاولودارد که بهتر است تا در 

گردد یممحسوب  کنندهنگراناست که اغلب برای ذینفعان امری  بالکچیناستانداردسازی پایه و اصول فناوری و گام بعدی 

اردها و توسعه استاندتوان به باشد. سپس میمی حریم خصوصی، امنیت و هویتمربوط به حفظ  مسائلاین اصول شامل 

تفاده و دی در اسی بازیگران کلیبراکند تا بتوان چارچوبی مشخص یمردها کمک پرداخت، توسعه استاندا مشترک یهاپروتکل

ر ذینفعان د کلیدی و از نظرات بازیگران بالکچینایجاد نمود. بهتر است در استانداردسازی فناوری  بالکچینتوسعه فناوری 

و مشارکت  دها توافقسازی این استانداردهیاپبهره برد، زیرا تضمین  کنندگاننظارتو  گذارانقانونصنایع مختلف و همچنین 

 ین قوانین وبگردد تا هماهنگی یمسبب  گذارانقانونبازیگران موجود است. از طرفی دیگر در فرایند استانداردسازی مشارکت 

 استانداردها تسهیل گردد.

استانداردهایی  یریکارگبهاجتناب از  ،استاندارسازی و ایجاد قوانین مشترک منظوربهدر زمان و هزینه  ییجوصرفهدر راستای 

است بسیار ضروری  شدهمنسوخگردیده است و با توسعه آن فناوری اصالح و یا  سازییادهپمشابه  هاییفناوردر  قبالً که 

و استارتاپ ها  دهندگانتوسعهبرای  هایییتمحدودآمدن  به وجود. از سوی دیگر ایجاد استانداردهایی که باعث باشدیم

و استانداردهای فراگیر  هاپروتکلدر ایجاد  هانگرش ینمؤثرتریکی از  .گرددیمو ناکارآمدی سیستم  یکاردوبارهباعث  ودشیم

 وکارکسباست. در این نگرش نخست به میزان پاسخگویی استانداردها و قوانین مشترک به نیازهای  گامبهگاممشترک نگرش 
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 ییگوپاسخبر روی بروز رسانی استانداردهای موجود برای  یتمرکز اصل. در مرحله دوم پردازیمیم کنندهنظارت یهاسازمانو 

نفع نباشد در مرحله سوم اقدام د متناسب با نیازهای بازیگران ذیکل استانداردهای موجو طوراگر بهبهتر به نیازهای بازار است. 

  [14] .نماییمیم شدهیعتوزدر دفتر کل  سازییادهپبه ایجاد استانداردهای جدید برای 

عد از فناوری ب تجاری از یبرداربهره، هابالکمانند ایجاد اصولی  بالکچینفناوری  بلندمدتبرای دستیابی به دورنمای 

سیار رک موارد بهای مشت، نیاز است تا قبل از ایجاد استانداردمدیریتی مسائلراهکارها، توسعه هویت دیجیتالی و  سازییادهپ

یا ایجاد  لش فنی ویک چا از حلفراتر  بالکچینقرار گیرد. واقعیت این است که استانداردسازی فناوری  یررسموردبمتنوعی 

های مرتبط ، فرایندوکارکسب، توجه مساوی به ابعاد فنی، باشدیماین فناوری  دهندگانتوسعهقابلیت همکاری و سازگاری بین 

 های کارآمد مشترک بسیار مهم است.قانونی و بعد نظارتی برای دستیابی به استاندارد

 ینف مالی، سساتمؤمدیران  عالوه بر مشارکتدر صنعت بانکداری،  بالکچینفناوری در ایجاد استانداردهای بالقوه  شکیب

مدیران  د بین اینوجود دارد. وجود تمایز زیا بالکچینفناوری  دهندگانتوسعهنیاز حتم به مشارکت  گذارانقانونو  هاتک

ین خلق استانداردها در یک محیط همکاری مشترک بنیازمند  ردیده است تا برای پر کردن شکاف موجودسبب گ

گران به این بازی نظارتی باشیم. همچنین نیاز است که یهاسازمانو  هاتک ینفمالی،  مؤسساتاین فناوری،  دهندگانتوسعه

 یابند. اردها دستدر توسعه استاند یسازساده منظوربهدها اصلی و فراین هاییتفعالیک توافق مشترک بر سر معماری مجدد 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 بالکچین: نقشه راه استانداردسازی فناوری   2شکل شماره 

دستیابی به اصطالحات و مفاهیم کلیدی 

مشترک و ایجاد زیرساختی برای توسعه 

 استانداردها

 

 حفظ ایجاد استانداردهای پایه در ارتباط با

 حریم خصوصی، امنیت و هویت

 استانداردها

 

تدوین استانداردهای مربوط به مدیریت 

 ریسک و مدیریت اطالعات

 استانداردها

 

جاد چارچوبی برای ذینفعان جهت ای

  بالکچینتوسعه و استفاده از فناوری 

 

های توسعه استاندارد

 معماری مرجع

 

 قابلیت همکاری و سازگاریایجاد 
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 یبندجمع 6
و تدوین  سازییادهپ، طراحی نقشه راه در ایران بالکچینوضعیت حال حاضر فناوری  با در نظر گرفتناز دید نویسنده 

 د.استانداردهایی با افق دورنگر امری عجوالنه و غیرعملی به نظرمی رس

به  بالکچینری ن به فناوبا الگوبرداری از سیر تکاملی اینترنت و انقالب دات کام و شباهت آگردد یمپیشنهاد  در اولین نکته

 یهاپروتکل واستانداردها  یریکارگبهاین نکته حائز اهمیت توجه کنیم که موضوع اصلی در توسعه یک فناوری اهمیت 

. تاکنون باشندیممشترک گذری و موقت  یهاپروتکل استانداردهاعه یک فناوری، توس یردرم سهمواره اما ؛ مشترک است

زی منسوخ و امرو موردتوافق یهاپروتکلیک استاندارد قطعی و پایدار به وجود نیامده است، ممکن است  عنوانبهاستانداردی 

یگران یک ی توسط باززمان و انرژ صرفبهجه تو ترمهماز آن  و یا اصالح گردند و استانداردهای جدیدی در آینده شکل گیرند

 همیت است.ا حائزبسیار  موردتوافق یهاپروتکلو  استانداردهاصنعت برای دستیابی به مفاهیم مشترک قبل از ایجاد 

متعددی از  یهاهشبکآینده شاهد  یهاسالمشابه، در  هاییفناوراستاندارسازی  یندهایفراهمچنین همانند سیر تحوالت در 

. کنندیما ایفا خاص حاکم بر شبکه خود ر یهاپروتکلقوانین و ها شبکهمختلف خواهیم بود که هر یک از این  یهاتفرمپل

 تیو درنها گرددیمزیادی در این حوزه  یهاچالشبرخورد و تضاد بسیاری از استانداردها با یکدیگر سبب  یجهدرنت

 است برقرار خواهد گردید. تریجراکه از همه  استاندارد مشترک متفاوت 3و یا  2 یقواحتمالبه

گام  گردد، دریمهای شبکه محور است، به همین منظور پیشنهاد یستمسکاری در لزوم ایجاد قابلیت هم ی مهم آخرمسئله

گران مابین بازییف ها و مفاهیم کلیدیسازی اصطالحات، دستورالعملنخست قبل از آغاز به استانداردسازی اقدام به یکسان

 اصلی این فناوری در کشور باشیم.

ررسی بنکداری، در صنعت با بالکچینگردد: بررسی راهکارهای فناوری یمهایی برای تحقیقات آتی مطرح یشنهادپدر پایان 

ت در صنع ینبالکچسازی فناوری یادهپ، بررسی نحوه و چگونگی بالکچینیرپذیری صنعت بانکداری از فناوری تأثمیزان 

 کچینبالناوری بر سرعت توسعه و پیشرفت ف اثرگذاردر صنایع مختلف، بررسی عوامل  بالکچینیر فناوری تأث، بانکداری
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