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پیشرفت بشر امروزی حتی از سریعترین ساختههای دست خود او هم فراتر رفته
ِ
سرعت
است .از روزگاری که اختراع یا ابداع تازه ،سرخط خبرهای جهان بود و مردم گوشهوکنار را به
وجد میآورد ،سالها سپری شده و ما در روزگاری زندگی میکنیم که سپریشدن یک روز
بدون ابداع تازه ،سرخط خبرهای جهان خواهد بود.
انسان امروزی ،راحتطلب است؛ باید کارش را در سریعترین زمان ممکن به سادهترین
شکل ممکن و با باالترین ســطح امنیت انجام دهد؛ وگرنه از محصولی که بستر انجام آن
کار را فراهم کرده ،راضی نخواهد بود .این راحتطلبی سرعت حرکت همهچیز را تا حد
سرسامآوری باال برده و همه را مجبور کرده برای سریعتر ،سادهتر و امنتر شدن تالش کنند.
سرعت تغییرات عصر مدرن به قدری باالست که ممکن است در چشم برهمزدنی از قطار
آن جا بمانید و برای همیشه از صف انســانهای مدرن که در دنیای امروز زندگی میکنند،
خارج شوید.
بالکچین عصاره تالشهای خردمندان عصر مدرن برای ساخت محصولی باب طبع انسان
امروزی است .این محصول تالش میکند عالق ه افراطی انسان امروزی به سرعت را در بستری
که امنیت در آن حرف اول را میزند ،ارضا کند .ترکیبی از فلسفه و علم ،بالکچین را ساخته که
هر روز درهای جدیدی را به دنیاهای تازه باز میکند و در جایی جدید به یاری دانشمندان و
ذهنهای خالق میرود.
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بالکچین ،هنوز یک مخلوق تازه است ،اما در دیگ جوشان فناوریهای پیشرو آنقدر
جوشیده که انگار قرنهاست در حال چکشکاری زوایای پیدا و پنهان آن هستند .این عبارت
دوکلمهای آنقدر سریع وارد متن شد که هنوز صاحبان فن فرصت نکردهاند درباره اینکه آیا
باید ترجم ه فارسی او را به کار ببریم یا نه ،اظهارنظر کنند .هرچه فرصت بوده صرف شناخت
زوایای این مخلوق اعجابانگیز و شناساندن آن به عالقهمندانش شده و عجیب نیست که
هنوز بسیاری از عالقهمندان آنطور که میخواهند آن را نشناختهاند.
راهی نیست به جز اینکه همهچیز را با سرعت پیشرفت علم هماهنگ کنیم و در این راه
چارهای نیست جز اینکه زوایای پیدا و پنهان مخلوقات تازهای مثل بالکچین را بشناسیم و
تالش کنیم دیگران هم آن را بشناسند؛ اساس ًا هدف از کنار هم چیدن تیم فینیکس هم چیزی به
جز این نبود .فینیکس به وجود آمده تا چرخدندههای الزم برای هماهنگی متن جامعه با قطار
پرسرعت علم و فناوری را فراهم کند و مطمئن شود همیشه روغنکاری هستند.
کتاب پیش روی شــما یکی از اولین قدمها در تالش برای رسیدن به این هدف است؛
کتابی که با تالش دوستان ما در انتشارات راه پرداخت و همراهی فینیکس تهیه شده تا یکی از
پیچیدهترین ،جذابترین و مهمترین مخلوقات دنیای علم را به زبانی ساده و کاربردی برای
مخاطب تشریح کند .نویسنده و مترجم در این کتاب تالش کردهاند به تمام پرسشهایی که
ذهنهای پرسشگر عالقهمندان به علم و فناوری میسازند ،به زبانی روان پاسخ دهند .تفاوتی
ندارد که شما یک سازمان عظی ِم نیازمند به بررسی لحظهای پایگاههای داده را اداره میکنید یا
اینکه فقط چیزی گوش ه ذهن شما مدام میپرسد «بالکچین چیست؟»؛ این کتاب همراه خوب
شما در قدمهای بعدی کار و زندگی خواهد بود.

سجاد بیات
مدیر محتوای فینیکس
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بالکچین و اکوسیستم بالکچین در سالهای اخیر توسعه خوبی در ایران و جهان پیدا
کرده است .در کمتر از  ۱۲سال شاهد شکلگیری نسل جدیدی از کسبوکارها بودهایم
که با ایده بزرگ تغییر جهان شروع به کار کردهاند .اگر در سالهای قبلتر ما شاهد خلق
کسبوکارهایی در زمینه شبکههای اجتماعی و اقتصاد اشتراکی بودیم ،اکنون در آستانه
خلق مدلهای کسبوکاری متفاوتی قرار داریم .جهان در آستانه تغییری دیگر قرار گرفته
و مانند بسیاری از پیشرانهای تغییر در سالهای اخیر ،موتور محرک آن فناوری بوده
است .فناوری میتواند جهان را به جای بهتری تبدیل کند.
شاید مهمترین فناوری که پیش از بالکچین توانسته جهان را تغییر دهد ،اینترنت بوده
باشد .اینترنت دریچه جدیدی به روی مردم جهان باز کرد؛ بنیا ن بسیاری از دانستههای ما
ناگهان سست شد .اینترنت جهان را به گونهای تغییر داد که دنیای پیش از آن برای ما غریبه
شده است .اگر اینترنت به دسترسی آسانتر به محتوا منجر شد ،بالکچین دسترسی مردم
به ارزش را تسهیل میکند .تا پیش از این و از طریق اینترنت توانستیم پیامها را سادهتر از
گذشته منتقل کنیم و دنیا به دهکدهای جهانی تبدیل شد .بالکچین اکنون معامالت ما و
همه تراکنشها را وارد دنیای دیگری میکند و اعتماد معنای دیگری مییابد.
اگر تا پیش از این برای هر مبادله و معاملهای به اعتماد نیاز داشتیم و نیز به طرفهای
سومی که اعتماد خلق کنند؛ اکنون بالکچین به ما اجازه میدهد در جهانی که به همدیگر
اعتماد نداریم ،با هم مبادله و معامله انجام دهیم .بالکچین دنیای جدیدی است و این دنیای
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جدید قواعد جدیدی دارد .ما نمیتوانیم با مدلهای ذهنی قدیمی در این جهان جدید،
راهمان را پیدا کنیم .برای اینکه در این دنیای جدید بتوانیم راهمان را پیدا کنیم ،به قطبنما
نیاز داریم .برای اینکه راههای جدید را برویم ،نباید با این خیال خام که راه خودش را
به ما نشان میدهد ،قدم در راه بگذاریم .برای اینکه بتوانیم در این مسیر سر به سالمت
ببریم ،نیاز داریم که مطالعه کنیم؛ نیاز داریم که دانستههای دیگران را مرور و ذهنیتهای
گوناگون را بررسی کنیم .راههای نرفته مانند مسیرهای مهآلود است و قدمزدن در مه،
بدون داشتن دید ،ما را دچار مشکل میکند.
بالکچین یک فناوری بنیادین اســت و میتواند ما را وارد دنیای جدیدی کند .برای
اینکه بتوانیم از سوراخ خرگوش به سالمت بگذریم و مانند آلیس در سرزمین عجایب
شگفتزده نباشیم ،باید بهصورت مدام دیدگاههایمان را به محک آزمون بگذاریم.
کتابی که پیش روی شماست ،حاصل تجربههای بهترین پژوهشگران مدیریت در
جهان است؛ مقاالت این کتاب پیش از این در نشریه هاروارد بیزینس ریویو منتشر شده
و همین مجموعه ،آن مقاالت را بهصورت یک کتاب آماده کرده است .حاال این کتاب
به زبان فارسی ترجمه شده و در خدمت شماست .این کتاب پنجمین عنوان از سری
کتابهای «آخرین یافتههای اچبیآر درباره آینده کسبوکارها» است.
کسبوکارها در سالهای گذشته توانستهاند در کنار دولتها ،زمینه توسعه رفاه و
افزایش کیفیت زندگی را فراهم کنند و قطع ًا یکی از جذابترین ابزارها در این زمینه،
فناوری است .برای اینکه بتوانیم اسب سرکش فناوری را رام کنیم ،نیاز داریم بر ابعاد
ناشناخته فناوری مسلط شــویم؛ نکته مهم این اســت که حواسمان باشد که حجم
نادانستههای ما بسیار بیشتر از حجم دانستههایمان است و نقطههای شکست ،قطع ًا از
آن جاهایی شروع میشود که نادانی ما بیشتر است.
برای اینکه در آینده کمتر متعجب شویم ،چارهای نداریم جز اینکه بهصورت پیوسته
در مسیر یادگیری قرار بگیریم و امیدواریم تالشهایی که در راه پرداخت شروع کردهایم
به ما کمک کند تا نوری بر نادانستهها بتابانیم.
رضا قربانی
انتشارات راه پرداخت
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بالکچین و تحول عظیم یکپارچگی داده
کاترین تاکر

1

همانطور که تحوالت سرســامآور اینترنت نحوه دسترســی ما بــه اطالعات و
ارتباطاتمان را تغییر دادهاند ،بهتدریج در مورد یکپارچگی داده و ذخیره آن نیز تحوالتی
ایجاد کردهاند .به لطف اینترنت ،اکنون میتوانیم در هر لحظه محلی برای غذا خوردن در
شهر پیدا کنیم ،ویدئوهای مختلف ببینیم و نظراتمان را با تمام دنیا در میان بگذاریم .اما با
وجود این حجم از دسترسی و حتی با پیدایش فناوریهای ذخیره ابری ،هنوز هم برخی
دادهها گم میشوند ،خراب میشوند ،سهوا ً پاک میشوند ،دزدیده یا هک میشوند و
از بین میروند.
بالکچین میتواند تمام این مشــکالت را از بین ببرد .این فناوری که برای اولینبار
در سال  2008و بهعنوان روشی برای تأیید اعتبار تراکنشهای رمزارزی مطرح شد،
از مجموعهای از بلوکها تشکیل شده و هر یک از این بلوکها برچسب زمان معینی
دارند و دادههای تغییرناپذیری را در خود جای میدهند که مالکیت آنها متعلق به یک
موجودیت واحد نیست .وقتی با استفاده از رمزنگاری بلوکی را به زنجیره اضافه میکنیم،
دیگر نمیتوانیم آن را حذف یا اصالح کنیم .در نتیجه دادههای جدید فقط میتوانند به
بالکچین اضافه شوند و قابلیت تغییر ندارند .به همین خاطر کالهبرداران نمیتوانند آن
را تغییر دهند .این دادهها قابل سانسور نیستند و هکرها نمیتوانند آن را بدزدند؛ چراکه
دادهها از قبل در اختیار همه بودهاند .درست به همان میزان که اینترنت دسترسی ما را
به دادهها تغییر داد ،این فناوری نیز میتواند در یکپارچگی و ثبت داده تحوالت زیادی
ایجاد کند.
وقتی یکپارچگی داده بیشتر شود ،فرصتهای جدیدی نیز برای افراد به وجود میآید.
بسیاری از تصمیمات مربوط به کســبوکار با این فرض گرفته میشوند که دادههای
1. Catherine Tucker
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موجود ،شرایط واقعی را نشان میدهند و خطا ندارند .برای مثال ،زنجیره تأمین را در
نظر بگیرید؛ اگر میتوانستیم با بررسی دادههای بالکچین مطمئن شویم که کاالها در
محل بهخصوصی قرار دارند ،یا در زمان بهخصوصی به دســتمان رسیده یا ارسال
شدهاند ،خیلی راحت از وضعیت محصوالت باخبر میشدیم و این کار را با هزینه خیلی
کمتری انجام میدادیم .از آنجایی که این دادهها دارای برچسب زمانی هستند ،هیچکس
نمیتواند آنها را دستکاری کند و در نتیجه احتمال کالهبرداری تا حد زیادی کاهش
مییابد .بالکچین در حوزهها و صنایع دیگر نیز میتواند باعث کاهش اختالفات شود
ال
و فرهنگ دیوانســاالری را آنقدر کاهش دهد که بتوانیم مدلهای کسبوکار کام ً
جدیدی را روی کار بیاوریم .در این کتاب توضیــح میدهیم که بالکچین باعث چه
تغییراتی میشود ،این تغییرات چه زمان اتفاق میافتند و اینکه چطور باید در برابر آنها
خودتان را آماده کنید.
من بهعنوان استاد مؤسسه فناوری ماساچوســت ( )MITدر زمینه اقتصاد دیجیتال
و همچنین بهعنوان همبنیانگذار آزمایشگاه اقتصاد کریپتوی امآیتی زمان زیادی را
صرف تحقیق درباره بالکچین و تأثیر آن بر صنعت کردهام .شاید تأثیر بالکچین با سرعت
کمی اتفاق بیفتد ،ولی در نهایت به حد سرسامآوری خواهد رسید .وقتی نوآوریها و
فناوریهای بسیار جدیدی ظهور میکنند ،دهها سال طول میکشد تا تأثیرات خود را
نشــان دهند .همچنین ،تغییراتی که بهدنبال خود میآورند ممکن است در زمان مورد
انتظار ما اتفاق نیفتند .شــرکت «ولتا» 1اولین باتری الکتریکی را در سال  1800اختراع
کرد ،اما حداقل  60سال طول کشید تا بتواند یک باتری الکتریکی مناسب برای کاربرد
در صنعت ایجاد کند .بعد از انفجار حباب داتکام در سال  ،2000بسیاری از افراد فکر
میکردند اینترنت فقط برای فروش محصوالت استفاده میشود و پتانسیل آن را محدود
به همین زمینه میدانستند.
امروزه نیز با انفجار حباب بیتکوین و ظهور استارتآپهای بالکچینمحور ،برخی
افراد ممکن است پتانسیل آن را دستکم بگیرند .درست است که بالکچین پیچیدگی
خیلی زیادی دارد ،اما هیچگاه نباید آن را نادیده یا دستکم بگیرید .اکنون در لحظه بسیار
1. Volta
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حساسی زندگی میکنیم که اگر نتوانید اهمیت آن را درک کنید ،در کسبوکارتان از
دیگران عقب میافتید و دیگر هیچگاه نمیتوانید خودتان را به آنها برسانید .فکر میکنید
شرکتهایی که در سال  2000اهمیت اینترنت را دستکم گرفتند ،دوباره میتوانند به
سال  2000برگردند و اشتباهات خود را جبران کنند؟
در این کتاب (بالکچین :بینشهایی از هاروارد بیزینس ریویو که به آن احتیاج دارید)
هر آنچه باید درباره این فناوری بدانید را به شما یاد میدهیم تا بهتر بتوانید تأثیر بالکچین
بر کسبوکار و صنعتتان را پیشبینی کنید .این کتاب برای رهبران غیرفنی ،از جمله
مدیران ،اعضای هیئتمدیره و همه مدیران دیگر (در هر نقشی که باشند) مناسب است
و به آنها کمک میکند خودشان را با آخرین تحوالت وفق بدهند .این کتاب به سه بخش
اساسی تقسیم میشود:
درک بالکچین :در این بخش با جزئیات ،مفهوم بالکچین را شــرح میدهیم،
تاریخچه ،مسیر حرکت و طراحی آن را بازگو میکنیم و درباره کارهایی که میتواند
و نمیتواند انجام دهد ،توضیح میدهیم.
بالکچین و کسبوکار :در این بخش توضیح میدهیم که امروزه کسبوکارها
چطور میتوانند از بالکچین اســتفاده کنند و تأثیر آن را در صنعت مالی ،صنعت
پرداخت ،زنجیره ارزش ،بازاریابی و صنایع خالقه شرح میدهیم.
آینده بالکچین :در این قسمت درباره قدرت بالکچین و تأثیر آن بر مفاهیمی از
جمله حریم خصوصی ،نظارت ،قوانین دولت و پایداری محیطی صحبت میکنیم.
در طول کتاب ،سعی کنید این سؤاالت را از خودتان بپرسید تا بهتر متوجه شوید که
بالکچین چطور میتواند باعث پیشرفت (یا تحول) در کسبوکار ،صنعت یا بهطور
کلی جامعهتان شود:
 .1آیا این اتفاق بدون فناوری بالکچین ممکن بود؟ در اینجا فناوری بالکچین دقیق ًا
چه ارزشی را اضافه میکند؟
 .2آیا ارزش اصلی بالکچین به خاطر یکپارچگی بیشتر دادههای ذخیرهشده در آن
است؟ یا به خاطر ساختار غیرمتمرکز دادههاست و اینکه دادهها فقط به یک شخص یا
نهاد تعلق ندارند؟
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 .3کدامیک از مدلهای کسبوکاری شــرکتها بیشتر بهخاطر بالکچین در خطر
هستند؟ بانکها ،شــرکتهای بیمه ،پلتفرمهای دیجیتالی مانند گوگل یا شرکتهای
دیگری که هنوز کسی آنها را کشف نکرده است؟
 .4آیا دولتها از بالکچین اســتقبال میکنند؟ آیا حاضرند از آن بهعنوان ارز ،ثبت
و ضبط دادهها ،یــا برای اهداف دیگری اســتفاده کنند؟ اگر در دولت سیســتمهای
بالکچینمحــور را جایگزین فناوریهــای قدیمیتر کنیم ،شــاهد چــه تأثیرات
منحصربهفردی خواهیم بود؟
 .5از آنجایی که هیچکس صاحب بالکچین نیست ،چه کسی ذینفع نهایی این فناوری
میشود؟ شرکتهای پیشینهدار یا شرکتهای نوپا؟ افرادی که خواستار حریم خصوصی
هستند یا افرادی که خواستار آن نیستند؟ دولتها یا روشنفکران؟
اکنون که در مراحل اولیه پذیرش بالکچین به سر میبریم ،هنوز نمیدانم این فناوری
قرار است چه تغییراتی در جامعهمان ایجاد کند ،اما این را مطمئنم که نباید دست روی
دســت بگذاریم و اجازه دهیم این تحول بدون حضور ما اتفاق بیفتد .بینشهایی که
در این کتاب با شما به اشتراک گذاشته میشود ،نشــان میدهد که وقتی این سطح از
یکپارچگی داده به وجود بیاید ،صنایع بزرگ ،دولتها ،فعالیتهای بازاریابی و الگوهای
سرمایهگذاری چه تغییراتی میکنند و بالکچین چطور باعث تحول این حوزهها میشود.
با استفاده از اطالعات این کتاب ،میتوانید خودتان را برای آینده نویدبخش بالکچین
و شرکتتان آماده کنید.
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قراردادها ،تراکنشها و ســوابق مربوط به آنها از جمله ســاختارهای تعریفکننده
سیستمهای اقتصادی ،حقوقی و سیاسی ما هســتند :از داراییها محافظت میکنند و
مرزهای سازمانی را تعیین میکنند؛ هویتها و وقایع تاریخی را ایجاد و بازبینی میکنند؛
بر تعامل بین کشــورها ،ســازمانها ،جوامع و افراد حکمرانی میکنند و فعالیتهای
مدیریتی و اجتماعی را هدایت میکنند ،اما این ابزارهای مهم و بوروکراسی ایجادشده
برای مدیریت آنها ،هنوز با تحول دیجیتال اقتصادی همراه نشدهاند .آنها شبیه ساعتهای
اوج قفلشدن شبکههای حملونقل هستند که یک ماشین مسابقه فرمول  1را در خود
گیر میاندازند .در یک دنیای دیجیتال ،شیوهای که با آن نظارتهای مدیریتی را پشتیبانی
کرده و تنظیم میکنیم ،باید تغییر کند.
بالکچین وعده رفع این مســئله را داده اســت .بالکچین ،فناوری موجود در قلب
بیتکوین و سایر رمزارزها ،عبارت است از یک دفترکل توزیعشده که میتواند سوابق
تراکنشهای بین دو طرف را بهصورت کارآمد و به شیوهای قابل بررسی و ثابت ذخیره
کند .گفتنی است دفترکل بهتنهایی میتواند برای آغاز تراکنشها برنامهریزی شود (به
باکس مربوط به «چگونه بالکچین کار میکند؟» مراجعه کنید).
با بالکچین ،دنیایی را میتوانیم تصور کنیم که قراردادها درون کد دیجیتالی قرار داده
شده و در پایگاههای داده اشتراکی بهصورت شفاف ذخیره میشوند؛ بهگونهای که از
حذف ،دستکاری و تجدیدنظر محافظتشوند .در چنین جهانی هر توافق ،هر فرایند،
هر کار و هر پرداختی دارای سوابق و امضای دیجیتالی اســت که میتواند شناسایی،
اعتباردهی ،ذخیره و به اشتراک گذاشته شود .بنابراین ممکن است دیگر به واسطهایی
مانند وکال ،کارگزاران و بانکداران نیاز نداشته باشیم .در نتیجه افراد ،سازمانها ،ماشینها
و الگوریتمها بهراحتی و با کمترین اختالف با یکدیگر دادوســتد و تعامل میکنند که
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این همان ظرفیت بیکران بالکچین است .در واقع ،تقریبا همه این ادعا را که بالکچین
کسبوکار را متحول کرده و شرکتها و اقتصادها را بازتعریف میکند؛ شنیدهاند .هرچند
ما به خاطر ظرفیتهای آن از خود شور و شوق نشــان میدهیم ،اما در مورد هیجانات
کاذب آن نگران هستیم.

چگونهبالکچینکارمیکند؟

پنج ویژگی اصلی موجود در این فناوری به قرار زیر هستند:
 -1پایگاه داده توزیعشده :هر شــخص درون بالکچین به تمام پایگاه داده و
تاریخچه کامل آن دسترسی دارد .هیچ شخصی داده یا اطالعات را کنترل نمیکند
و هر شخصی میتواند سوابق تراکنشهای شرکای خود را بدون واسطه تأیید کند.
 -2انتقال همتابههمتا  :ارتباطات به جای یک هسته مرکزی ،مستقیما بین همتایان
اتفاق میافتد .هر نود اطالعات ارسالشده به تمامی نودهای دیگر را ذخیره میکند.
 -3شفافیت به همراه ناشناختگی :هر تراکنش و ارزش مربوطه ،برای هر کسی
با دسترسی به سامانه قابل رؤیت است .هر نود ،یا کاربر در یک بالکچین ،دارای یک
آدرس حرفی ـ عددی 30کاراکتری است که آن را تعریف میکند .کاربر میتواند
تصمیم بگیرد که ناشناس بماند؛ یا تأیید هویت خود را به دیگران بسپارد.
 -4برگشتناپذیری ســوابق :هنگامی که یک تراکنش در پایگاه داده وارد و
حسابها بهروز شد ،ســوابق قابلیت تغییر نخواهند داشت؛ زیرا آنها به هر سابقه
تراکنشی که پیش از آنها روی داده اســت ،مرتبط هستند .الگوریتمها و رویههای
گوناگون محاسباتی برای تضمین اینکه سوابق در پایگاه داده ثابت ،دارای ترتیب
زمانی منظم و در دسترس تمامی افراد حاضر در شبکه است ،به کار گرفته شدهاند.
 -5منطق محاسباتی :ماهیت دیجیتال دفترکل یعنی اینکه تراکنشهای بالکچین
میتوانند با منطق محاسباتی درآمیخته و قابل برنامهریزی باشند؛ بنابراین کاربران
میتوانند الگوریتمها و قوانینی را تنظیم کنند که بهطور خودکار تراکنشها را میان
نودها هدایت کند.
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این تنها یک موضوع امنیتی نیست (مانند سقوط صرافی متگاکس در سال  )2014که
ما را نگران کرده است ،مطالعه روند فناوریهای نوآورانه به ما میگوید که اگر انقالبی با
فناوری بالکچین رخ بدهد ،بسیاری از موانع (اعم از فناوری ،حکمرانی ،سازمانی و حتی
اجتماعی) بهناچار کنار خواهند رفت .هجوم سراسیمه و بیپروا به نوآوریهای بالکچین
بدون درک چگونگی وقوع آن یک اشتباه خواهد بود .ما معتقدیم؛ هنوز سالهای زیادی
تا تحول واقعی کسبوکار و دولت با محوریت بالکچین باقی مانده است؛ زیرا بالکچین
فناوری «برهمزننده» نیست که با یک راهحل کمهزینه به یک مدل کسبوکاری سنتی
حمله کند و بهسرعت از شرکتهای انحصاری عبور کند .بالکچین ،یک فناوری بنیادین
است و این ظرفیت را دارد که پایههای جدیدی را برای سیستمهای اقتصادی و اجتماعی
ما خلق کند .هرچند این تأثیر بسیار زیاد خواهد بود ،اما چندین دهه طول خواهد کشید تا
بالکچین به زیرساختهای اقتصادی و اجتماعی ما نفوذ کند .فرایند پذیرش این فناوری
تدریجی و مستمر خواهد بود؛ نه آنی .بنابراین ،این نظریه و مفاهیم راهبردی آن همان
موضوعی است که ما در این مقاله بررسی خواهیم کرد.

الگوهای پذیرش فناوری

قبل از پرداختن به راهبرد و سرمایهگذاری در بالکچین ،بیایید نسبت به آنچه از پذیرش
فناوری و بهویژه از فرایند انتقال سایر فناوریهای بنیادین میدانیم ،تأملی داشته باشیم.
یکی از مرتبطترین مثالها ،فناوری شبکههای رایانهای توزیعشده است که در پذیرش
پروتکل  TCP/IPدیده میشود که مقدمات توسعه اینترنت را فراهم ساخت.
در ســال  1972میالدی پروتکل  TCP/IPدر وزارت دفاع ایاالت متحده معرفی شد.
قبل از پروتکل  TCP/IPمعماری ارتباطات بر اساس «سوئیچینگ مداری» 1بود که در آن
ارتباط بین دو طرف یا ماشین باید از قبل ایجاد و از طریق یک مرکز تبادالت برقرار میشد.
برای تضمین آنکه هر دو نقطه میتوانند ارتباط داشــته باشند ،تأمینکنندگان خدمات
ارتباطی و تولیدکنندگان ابزار ،میلیاردها دالر در ایجاد خطوط اختصاصی سرمایهگذاری
کرده بودند .پروتکل  ،TCP/IPاطالعات را با دیجیتالیکردن و تقسیم به بستههای خیلی
1. circuit switching
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کوچک که هر یک از آنها دارای اطالعات آدرس بودند ،انتقال میداد .بستهها وقتی که
در شبکه ارسال شوند ،میتوانند هر مسیری را به ســمت دریافتکننده انتخاب کنند.
نقاط ارسال و دریافت هوشمند در بخش لبه شبکه میتوانند بستهها را باز و بسته کرده
و دادههای رمزنگاریشده را تفســیر کنند .بنابراین دیگر نیازی به خطوط اختصاصی
شخصی یا زیرساختهای عظیم نبود .پروتکل  ،TCP/IPشبکهای باز ،عمومی و بدون
نظارت مرکزی یا مسئولی برای نگهداری و توسعه آن شبکه فراهم آورده بود .بخشهای
ارتباطات و پردازش موجود به پروتکل  TCP/IPبا بدبینی نگاه میکردند .تعداد اندکی
اما تصور میکردند که ارتباطات قوی دادهای ،پیامرسانی ،صوت و تصویر بر روی این
معماری امکانپذیر اســت .در اواخر دهه  1980و طی دهه  ،1990تعداد فزایندهای از
شرکتها مانند «سان»« ،نکست»« ،هیولت پاکارد» و «سیلیکون گرافیکس» از پروتکل
 TCP/IPبرای ایجاد شبکههای اختصاصی خصوصی در سازمانها استفاده کردند .آنها
ن کار ،ابزارهایی ساختند که کاربرد این پروتکل را فراتر از پست الکترونیکی برد و
برای ای 
تدریج ًا جایگزین تعداد بیشتری از استانداردها و فناوریهای شبکههای محلی رایج شد.
همچنا ن که سازمانها این اجزای سازنده و ابزارها را مورد پذیرش قرار میدادند ،شاهد
رشد چشمگیر در بهرهوری بودند.
پروتکل  TCP/IPبا رشد شبکه جهانی وب در نیمه دهه  1990شکوفا شد .شرکتهای
فناوری جدید بهســرعت ظهور پیدا کردند تا تجهیزات ســختافزاری ،نرمافزاری و
خدمات مورد نیاز برای اتصال به این شبکه تازه عمومیشده و تبادل اطالعات از طریق آن
را فراهم سازند .شرکت «نتاسکیپ» مرورگرها ،سرورهای وب و ابزار و قطعات دیگری
را تجاری ساخت که به توسعه و پذیرش خدمات و کاربردهای اینترنت کمک میکردند.
شرکت «سان» توسعه زبان برنامهنویســی ـ کاربردی جاوا را بر عهده گرفت .همچنان
که اطالعات روی وب بهصورت تصاعدی رشــد میکرد؛ شرکتهای «اینفوسیک»،
«اکسایت»« ،آلتاویستا» و «یاهو» برای راهنمایی کاربران آن به وجود آمدند.
وقتی این زیرساخت اساسی به اندازه قابل قبولی رسید؛ شرکتهای نسل جدید از
امتیاز اتصال ارزانقیمت اینترنت که جایگزینهای قابل قبولی برای کســبوکارهای
موجود بودند ،استفاده کردند .شرکت «سینت» خبرها را آنالین کرد .شرکت آمازون
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کتابهای بیشتری برای فروش نسبت به هر کتابفروشی دیگری ارائه کرد .شرکتهای
«پرایسالین» و «اکسپدیا» خرید بلیتهای خطوط هوایی را سادهتر ساخته و شفافیت
بیسابقهای را در این فرآیند ارائه دادند .توانمندی این افراد تازهوارد برای دستیابی گسترده
با هزینه نسبت ًا کم ،فشار قابل توجهی بر مشاغل رایج مانند روزنامهها و خردهفروشان وارد
کرد .با تکیه بر اتصال گسترده به اینترنت ،موج بعدی شرکتها برنامههای کاربردی نو
و تحولپذیری ارائه کردند که اساس ًا مسیر خلق و جذب ارزش توسط کسبوکارها را
تغییر دادند .این شرکتها بر پایه معماری جدید همتابههمتا ساخته شده و با همکاری
شبکههای توزیعشــده کاربران ،ارزش خلق کردند .اییبی خردهفروشی آنالین را از
طریق مزایده تغییر داد یا نپستر صنعت موسیقی را تغییر داد ،اسکایپ صنعت ارتباطات را
تغییر داد و گوگل که لینکهای تولیدی توسط کاربران را برای ارائه نتایج مرتبطتر به کار
گرفت؛ جستوجوی تحت وب را تغییر داد.
در نهایت بیش از  30سال طول کشید تا پروتکل  TCP/IPاز تمامی فازهای پذیرش
عبور کرد و اقتصاد را دوباره شکل داد .امروزه بیش از نیمی از شرکتهای بسیار ارزشمند
عمومی دنیا دارای مدلهای کسبوکاری مبتنی بر اینترنت و پلتفرممحور هستند .بسیاری
از پایههای اقتصاد ما تغییر کرده است .اندازه فیزیکی و مالکیت معنوی منحصربهفرد دیگر
امتیازهای شکستناپذیر ارائه نمیکنند؛ بهصورت فزایندهای رهبران اقتصادی مؤسساتی
هستند که زیرساخت ارائه میدهند و شبکههای گسترده ارتباطی کاربران و سازمانها
را هماهنگ میکنند.

معماری جدید

بالکچین یک شــبکه همتابههمتاســت که در اکتبر  2008بهعنوان بخشــی از سند
پیشنهادی بیتکوین ،معرفی شد .بیتکوین اولین کاربرد فناوری بالکچین است.
شباهتهای بین بالکچین و پروتکل  TCP/IPواضح هســتند .همانگونه که پست
الکترونیکی ،پیامرسانی دوطرفه را فعال کرده؛ بیتکوین نیز تراکنشهای مالی دوطرفه
را امکانپذیر میکند .توسعه و نگهداری از بالکچین ،دقیق ًا مانند پروتکل  ،TCP/IPباز،
توزیعشده و بهاشتراک گذاشتهشده است .تیمی از داوطلبان در سراسر جهان نرمافزار
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اصلی را نگهداری میکنند و درست مثل پســت الکترونیکی ،بیتکوین ابتدا گروهی
مشتاق اما بهنسبت کوچک را جذب کرد .پروتکل  TCP/IPارزش اقتصادی جدیدی را
با کاهش شدید هزینه ارتباطات ،ایجاد کرد .مشابه آن ،بالکچین میتواند بهشدت هزینه
تراکنشها را کاهش دهد .بالکچین از ظرفیتی برخوردار است ک ه میتواند سوابق تمامی
تراکنشها را در خود ثبت کند .در صورت وقوع این اتفاق ،اقتصاد بار دیگر دستخوش
تغییرات بزرگ خواهد شد؛ زیرا منابع جدید و تأثیرگذار بر کنترل بالکچین ظاهر میشوند.
امروزه کسبوکارها سوابق تراکنشهایی که هســته فعالیتهای هر کسبوکاری
محسوب میشوند ،نگهداری میکنند .این سوابق ،فعالیتها و عملکرد گذشته را دنبال
کرده و به برنامهریزی برای آینده کمک میکنند .آنها نهتنها منظرهای از اینکه چگونه یک
ســازمان بهصورت داخلی کار میکند؛ بلکه تصویری از رابطههای بیرونی سازمان نیز
فراهم میکنند .هر سازمانی سوابق مخصوص به خود را نگهداری میکند که البته محرمانه
هستند .بسیاری از سازمانها یک دفتر کل برای تمامی فعالیتهای خود ندارند؛ در عوض
سوابق میان واحدهای داخلی و توابع توزیع شدهاند .مسئله این است که تطابق تراکنشها
میان دفاتر مستقل و خصوصی بسیار زمانبر و در معرض اشتباه است.
بهعنوان مثال یک تراکنش مربوط به سهام میتواند در کسری از ثانیه ،غالب ًا بدون دخالت
انسان ،انجام شود .البته انتقال مالکیت سهام میتواند یک هفته طول بکشد .این موضوع
به خاطر این است که طرفین به دفاتر یکدیگر دسترسی نداشته و نمیتوانند بهصورت
خودکار اینکه آیا داراییها ،بالقوه تملک شده و قابل انتقال هستند را مورد بررسی قرار
دهند .در عوض مجموعه واسطههایی مانند ضمانتکنندههای داراییها (از جمله سوابق
تراکنشها) در سازمان حرکت کرده و دفاتر بهصورت جداگانه بهروزرسانی میشود.
در یک سیستم مبتنی بر بالکچین ،دفترکل در تعداد زیادی پایگا ه داده یکسان تکثیر
میشود که هر یک توسط طرفی مرتبط ذخیره و نگهداری میشود .وقتی تغییرات در
یک نسخه وارد شوند ،تمامی نسخههای دیگر بهصورت همزمان بهروزرسانی میشود.
بنابراین همچنانکه تراکنشها اتفاق میافتند ،سوابق ارزشها و داراییهای ردوبدلشده
بهصورت دائمی در تمامی دفاتر وارد میشــوند .در صورتیکه تراکنش سهام در یک
سیستم مبتنی بر بالکچین اتفاق بیفتد ،ظرف چند ثانیه انجام خواهد شد.
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چارچوبی برای پذیرش بالکچین

در صورتیکه بیتکوین مانند اوایل پست الکترونیکی باشد ،آیا بالکچین دههها تا
ال بله است .ما نمیتوانیم
رسیدن به ظرفیت کامل خود فاصله دارد؟ از دید ما جواب کام ً
پیشبینی کنیم که این تحول دقیق ًا چند ســال به طول خواهــد انجامید ،اما میتوانیم
حدس بزنیم کدام کاربردها ابتدا تحت تأثیر قــرار خواهند گرفت و چگونه پذیرش
گسترده بالکچین اتفاق خواهد افتاد .در تحلیلهای ما ،دو مسئله اصلی وجود دارد.
اولی عبارت اســت از نوآوری؛ میزانی که یک کاربرد برای دنیا تازگی داشــته باشد.
هرچه نوآورتر باشد؛ تالش بیشتری مورد نیاز است تا اینکه کاربران دقیق ًا بدانند چه
نوع مسئلهای را حل خواهد کرد.
بعد دوم پیچیدگی اســت که با میزان مشارکت اکوسیســتم درگیر در آن فناوری
مشخص میشود؛ تعداد و تنوع اعضای مورد نیاز که باید برای خلق ارزش با فناوری
ال کاربردی
با یکدیگر کار کنند .بهعنوان مثال ،شــبکه اجتماعی با تنها یک عضو ،عم ً
ندارد؛ شبکه اجتماعی تنها زمانی ارزشمند است که بسیاری از افراد مرتبط با شما در
آن حضور داشته باشند .این موضوع بهصورت مشــابه برای بسیاری از کاربردهای
دیگر بالکچین نیز صادق اســت و هر چقدر مقیاس و اثر آن کاربردها افزایش یابد،
پذیرش آنها نیازمند تغییر سازمانی قابل توجهتری خواهد بود .شکل  1-1چارچوبی
که نوآوری را با این دو بعد مفهومی به هم مرتبط میسازد با تقسیم آنها به چهار خانه
نشان داده است.
هر خانه نشــاندهنده یک مرحله از توسعه فناوری اســت .تعیین اینکه نوآوری
بالکچین در کدام خانه قرار دارد ،به فهم مجریان از نوع چالشهایی که ایجاد میکند؛
سطح مشارکت و میزان اجماع مورد نیاز برای آن و نیز اقدامات قانونگذاری و تنظیم
مقررات ،کمک خواهد کرد .این ارتباط همچنین نوع فرایند و زیرســاخت مورد نیاز
برای تسهیل پذیرش نوآوری را پیشنهاد میکند .مدیران میتوانند از آن برای بررسی
وضعیت رشد بالکچین در هر صنعتی و همچنین محاسبه سرمایهگذاری راهبردی در
توانمندیهای بالکچین خود استفاده کنند.
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کاربرد واحد

کاربردهای دارای نوآوری و پیچیدگی کم در چهارخانه اول شــکل قرار میگیرند
و راهحلهای بهتر ،کمهزینهتر و بســیار متمرکزتر ارائه میکنند .پســت الکترونیکی،
جایگزین ارزان تماسهای تلفنی ،فکس (دورنگار) و نامههای پستی یک کاربرد برای
پروتکل  TCP/IPاست (با وجود اینکه ارزش آن با تعداد کاربران افزایش یابد) .بیتکوین
نیز در همین ربع قرار میگیرد .حتی در روزهای اولیه ،بیتکوین به افراد کمی که از آن
بهعنوان یک روش پرداخت جایگزین استفاده میکردند ،بالفاصله ارزش ارائه میکرد
(شما میتوانید آن را بهصورت یک پست الکترونیکی پیچیده که نهتنها اطالعات؛ بلکه
ارزش واقعی را نیز منتقل میکنند ،به شمار بیاورید)؛ چنانچه در پایان سال  2016ارزش
تراکنشهای بیتکوین بالغ بر  92میلیارد دالر تخمین زده میشد .البته هنوز با  411میلیارد
دالر حجم پرداخت جهانی فاصله زیادی دارد ،اما بیتکوین بهسرعت رشد میکند و در
موضوعاتی مانند پرداخت و تسویه نسبت به سیستمهای مالی امروزی که در این زمینهها
ت دارند ،بهتر عمل میکند.
محدودی 

محلیسازی

دومین چهارخانه شامل نوآوریهایی است که ابداع زیادی دارند ،اما تنها نیازمند تعداد
کمی کاربر برای خلق ارزش آنی هستند؛ بنابراین ترویج پذیرش آنها بهنسبت ساده است.
بوکارها را دنبال کند؛
اگر بالکچین مسیر فناوریهای شــبکهای در متحول کردن کس 
انتظار داریم برای خلق شبکههای اختصاصی محلی که سازمانهای مختلف از طریق
دفترکل توزیعشده با یکدیگر در ارتباط باشند ،به کار گرفته شود.
بیشتر پیشــرفتهای ابتدایی خصوصی مبتنی بر بالکچین در بخش خدمات مالی و
غالب ًا در یک شبکه کوچک از شرکتها اتفاق افتاده است .نزدک با  Chain.comهمکاری
میکند .بانک آو آمریکا ،جیپی مورگان و اســتاندارد چارترد در حال آزمودن فناوری
بالکچین بهعنوان جایگزینی برای پردازش تراکنشها بهصورت دستی و در حوزههایی
مانند تریدفایننس ،تسویهحساب فرامرزی و ...هســتند .بانک کانادا در حال آزمودن
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ارز دیجیتالی با نام «کدکوین» برای انتقاالت درونبانکی است .ما شکوفایی بالکچین
خصوصی که اهداف خاصی برای صنایع متعدد خواهد داشت را پیشبینی میکنیم.
پذیرش فناوریهای بنیادی نوع ًا در چهار مرحله صورت میگیرد .هر مرحله نیز بهوسیله
نوظهور بودن کاربردها و پیچیدگی هماهنگــی فعالیتهای مورد نیاز برای اجراییکردن
آنها نمایش داده میشود .در ابتدا کاربردهایی که نوآوری و پیچیدگی پایینی دارند ،مورد
پذیرش قرار میگیرند؛ کاربردهایی که دارای نوآوری و پیچیدگی باال هستند و برای تحول
به دههها زمان نیاز دارند ،اما میتوانند اقتصاد را متحول کنند .فناوری پروتکل  TCP/IPکه
در شبکه آرپانت در سال  ۱۹۷۲معرفی شد ،هماکنون به فاز تحولآفرین خود رسیده است،
اما کاربردهای بالکچین در روزهای ابتدایی خود هستند.

قراردادهای هوشمند
خوداجراشونده

خردهفروشان کارتهای هدیه
مبتنی بر بیتکوین

اسکایپ

فروشگاه کتاب آنالین آمازون

محلیسازی

کاربرد منفرد

شبکههای ایمیلی داخل
یک شرکت

پرداختهای بیتکوین

میزان پیچیدگی و هماهنگی

تحول

جانشینی

دفترکلهای خصوصی
آنالین برای پردازش
تراکنشهای مالی

باال

باال

پست الکترونیکی روی
آرپانت

درجه نوآوری

شکل :1-1چگونه فناوریهای بنیادی نگهداری میشوند؟

پایین
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جانشینی

چهارخانه سوم شامل کاربردهایی میشــود که نوآوری اندکی دارند و بهدلیل اینکه
بر پایه کاربردهای واحد و محلی ایجاد شدهاند نیازمند مشارکت باال هستند؛ زیرا شامل
کاربردهای عمومی وسیعتر و گستردهتری میشوند .این نوع نوآوریها برای جایگزینی
کلیه روشهای انجام کســبوکار هدفگذاری شــدهاند .هرچند آنها با موانع زیادی
برای پذیرش روبهرو هستند ،اما نهتنها به مشارکت بیشتر نیاز دارند؛ بلکه فرایندهایی
ال در ســازمان و موسسه ،گسترده و درونی
که آنها میخواهند جایگزینش شوند ،کام ً
شدهاند .نمونهای از این جایگزینی ،رمزارزهاســت که میتوان برای انجام پرداخت از
آنها استفاده کرد اما برای جا افتادن این روش جدید باید با دولت و مؤسساتی که زمانی
طوالنی این وظیفه را بر عهده داشته و بر چنین تراکنشهایی نظارت داشتهاند ،مبارزه کرد.
مصرفکنندگان نیز باید رفتار خود را تغییر دهند و نحوه بهکارگیری ظرفیت عملیاتی
جدید رمزارز را درک کنند .تجربه اخیر در امآیتی چالشهای پیش روی سیستمهای
ارز دیجیتال را نمایان میسازد .در ســال  2014انجمن بیتکوین امآیتی برای 4494
فارغالتحصیل خود معادل  100دالر ،بیتکوین تهیه کرد .جالب اســت که  30درصد
دانشــجویان حتی برای پول مجانی ثبتنام هم نکردند و  20درصد ثبتنامها در طول
چند هفته بیتکوینها را به پول نقد تبدیل کردنــد .حتی برای فنیترین و زرنگترین
آنها مدتزمان مشخصی طول کشید تا درک کنند که چگونه و کجا از بیتکوین خود
استفاده کنند.
یکــی از کاربردهای جایگزین بلندپروازانه ،پروژه غیرانتفاعی اســتالر اســت که
فراهمساختن خدمات مالی بهصرفه ،شامل خردهپرداختهای بانکی و حوالهها برای
افرادی که هرگز بهآن دسترسی نداشتهاند را هدف خود قرار داده است .استالر در ابتدا
در آفریقا ،بهخصوص نیجریه ،بزرگترین اقتصاد این قاره ،متمرکز بود .از این پروژه در
جمعیت هدف خود ،استقبال قابل توجهی صورت گرفت و بنابراین بهصرفهبودن خود
را ثابت کرد .اما آینده آن به هیچوجه مطمئن نبود؛ زیرا چالش هماهنگیهای اکوسیستمی
بسیار باالست .هرچند پذیرش مردمی اعتبار استالر را باال برده بود اما استالر نیاز داشت
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تا سیاستهای دولتی را تحت تأثیر قرار داده و بانک مرکزی و سازمانهای بزرگ را برای
به کار بردن آن ترغیب سازد که برای این امر باید سالهای متمادی تالش کرد.

تحول

ال نوآورانهای قرار دارند که در صورت موفقیت،
در آخرین چهارخانه کاربردهای کام ً
میتوانند ماهیت سیستمهای اقتصادی اجتماعی و سیاسی را تغییر دهند .آنها مستلزم
هماهنگی فعالیتهای بازیگران بیشمار و بهدستآوردن توافقات سازمانی در خصوص
استانداردها و فرایندها هستند .البته پذیرش آنها به تغییرات بزرگ اجتماعی ،قانونی و
سیاسی نیاز دارد.
«قراردادهای هوشمند» 1یکی از کاربردهای بسیار تحولآفرین بالکچین در حال حاضر
است .این نوع قراردادها پرداختهای خودکار و تبادل پول یا داراییهای دیگر ،به گونهای
که شرایط مورد توافق برقرار شود را شامل میشود .بهعنوان مثال ،یک قرارداد هوشمند
میتواند پرداختی را به یک تأمینکننده ،همزمان با ارسال مرسوله انجام دهد .یک شرکت
میتواند از طریق بالکچین از اینکه یک مرسوله خاص دریافت شده است ،مطلع شود.
ما هماکنون تجربیات اولیهای در خصوص قراردادهای خوداجراشونده در حوزههای
سرمایهگذاری خطرپذیر و مدیریت حقوق دیجیتال مشاهده میکنیم .نتایج قابل قبول
هستند .اگر قراردادها خودکار شوند ،برای ساختار شرکتها و واسطههایی مانند وکال و
حسابداران چه اتفاقی خواهد افتاد؟ نقشهای آنها بهشدت تغییر خواهد کرد .پیش از آنکه
بسیار هیجانزده شویم ،اجازه دهید ب ه خاطر بیاوریم که ما از پذیرش گسترده قراردادهای
هوشمند دههها فاصله داریم .زیرا بهوضوح و هماهنگی بسیار زیادی برای اینکه چگونه
قراردادهای هوشمند طراحی ،تأیید ،اعمال و اجراییشوند ،نیاز داریم.

هدایت رویکردتان به سمت سرمایهگذاری بالکچین

مدیران چطور باید بالکچین را برای سازمان خودشان در نظر بگیرند؟ چارچوبی که
ما ارائه میدهیم به شرکتها کمک میکند فرصتهای صحیح استفاده از بالکچین را
1. Smart contracts
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شناسایی کنند.
راحتترین نقطه برای شروع ،اپلیکیشنهای تککاربردی هستند .این اپلیکیشنها
ریسک بسیار کمتری دارند زیرا جدید نیستند و برای انجام آنها نیاز چندانی به همکاری با
اشخاص ثالث نیست .یکی از استراتژیهای استفاده از بالکچین این است که بیتکوین را
بهعنوان نوعی مکانیسم پرداخت به کسبوکار اضافه کنیم .زیرساخت و بازار بیتکوین
در حال حاضر توسع ه یافته و پذیرش ارز مجازی باعث میشود بسیاری از واحدها ،از
جمله واحد فناوری اطالعات ،واحد مالی ،حسابداری ،فروش و بازاریابی ،قابلیتهای
بالکچین را در خودشــان ایجاد کنند .یکی دیگر از روشهای کمریســک استفاده از
بالکچین این است که از آن در داخل ســازمان و بهعنوان پایگاه دادهای برای مدیریت
داراییهای دیجیتال و فیزیکی ،ثبت تراکنشهای داخلی و تأیید هویت استفاده کنیم.
بهخصوص برای شرکتهایی که نمیتوانند بین پایگاههای داده داخلی خود هماهنگی
ایجاد کنند ،این مورد راهحل بسیار مناسبی است .ســازمانها میتوانند با آزمایش این
کاربردهای منفرد ،مهارتهایی که برای موارد پیشــرفتهتر احتیاج دارند را به دســت
آورند .همچنین ،به دلیل پیدایش خدمات بالکچین مبتنی بر ابر توسط استارتآپها
و پلتفرمهای بزرگی همچون آمازون و مایکروســافت ،آزمایش این موارد از هر زمان
دیگری آسانتر شده است.
گام بعدی شرکتها کاربردهای محلی هستند .در حال حاضر در شبکههای بالکچین
خصوصی سرمایهگذاریهای زیادی صورت میگیرد و به نظر میرسد پروژههای مربوط
به این حوزه تأثیر واقعی خود را در کوتاهمدت نشــان میدهند .برای مثال شرکتهای
خدمات مالی به این نتیجه رســیدهاند که شــبکههای بالکچین خصوصی که با تعداد
محدودی از شــرکتهای معتمد راهاندازی کردهاند ،میتواند تا حد زیادی هزینههای
تراکنش آنها را کاهش دهد.
ســازمانها همچنین میتوانند با اپلیکیشنهای محلی بالکچین بعضی از مشکالت
مربوط به تراکنشهای بین مرزی خود را برطرف کنند .برای مثال ،شــرکتها در حال
حاضر برای پیگیری آیتمها در زنجیرههای تأمین پیشرفته از بالکچین استفاده میکنند .این
1

1. single-use applications
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اتفاق در صنعت الماس بسیار رایج است .در این صنعت میتوان با استفاده از بالکچین،
سنگهای گرانقیمت را از معدن تا زمانی که به دست مشــتری میرسد ردیابی کرد.
فناوری که برای چنین آزمایشهایی استفاده میشود اکنون آماده مصرف هستند.
برای اینکه بتوانیم کاربرد بالکچین را جایگزین راهحلهای قبلی کنیم ،به برنامهریزی
دقیقی احتیاج داریم زیرا دست برداشتن از راهحلهای موجود ممکن است کمی دشوار
باشد .بهمنظور آسانسازی این کار بهتر اســت بر جایگزینهایی تمرکز کنیم که برای
اجرای آن نیازی به تغییر رفتار مشتری نباشــد .همچنین باید این راهحلها را به جای
راهحلهای ناخوشــایند یا گرانقیمت ارائه بدهیم .این جایگزینها برای اینکه بتوانند
مورد توجه مشــتریان قرار بگیرند ،باید از لحاظ کارکردی به اندازه راهحلهای قبلی
مفید باشند و اکوسیســتم بهراحتی بتواند آنها را در خود بپذیرد و جای بدهد .هجوم
شرکت «فرس��تدیتا» به کارتهای هدیه مبتنی بر بالکچین نمونه خوبی از جایگزین
فوقالعاده کاربردهای بالکچین است .خردهفروشــانی که این کارتهای هدیه را به
مشتریان ارائه میدهند میتوانند تا حد زیادی هزینههای مربوط به هر تراکنش را کاهش
دهند .همچنین میتوانند بدون نیاز به پردازندههای پرداخت خارجی و با اســتفاده از
بالکچین ،جریانات داده را داخل حســابها پیگیری کنند و در نتیجه امنیت مشتریان
را افزایش دهند .این کارتهای هدیه به افراد اجازه میدهد موجودی حساب خود را
انتقال بدهند و به مرچنتها اجازه میدهد با استفاده از یک دفترکل مشترک با یکدیگر
به خریدوفروش بپردازند.
تا زمانی که کاربردهای بالکچین بتوانند در کســبوکارمان تحول ایجاد کنند زمان
زیادی باقی مانده ،اما اگر بتوانیــم از اآلن این احتماالت را ارزیابی کنیم و فناوری مورد
نیاز آن را توسعه دهیم ،چند قدم از دیگران جلوتر میافتیم .اگر بتوانیم مدل کسبوکار
جدیدی توسعه دهیم که نحوه خلق ارزش و کسب ارزش در آن از رویکردهای موجود
متفاوت باشد ،اپلیکیشنهای بالکچین در آینده بیشــترین قدرت را خواهند داشت.
پذیرش چنین مدلهای کسبوکاری کار دشواری است ولی در آینده میتواند باعث
پیشرفت و شکوفایی شرکتها شود.
مثالً ،اگر شرکتهای حقوقی بخواهند شروع به اســتفاده از قراردادهای هوشمند
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کنند ،فکر میکنید چقدر باید رویکردهایشان را تغییر بدهند؟ از جمله ،آنها باید در زمینه
برنامهنویســی بالکچین و نرمافزار تجارب جدیدی کسب کنند .شاید حتی الزم باشد
در مورد مدل پرداخت ساعتیشــان تجدیدنظر کنند .در هر دو صورت ،قبل از اینکه
به قراردادهای هوشمند روی بیاورند ،مدیران شــرکتهای حقوقی باید از قبل آنها را
آزمایش کنند و مطمئن شوند که از پیامدهای آن اطالع دارند.
سناریوهای تحولآفرین بالکچین دیر اتفاق میافتند ولی ارزش بسیار چشمگیری را
به کسبوکارها اضافه میکنند .از جمله حوزههایی که این فناوری در آن تأثیر زیادی
خواهد داشت میتوان به این دو مورد اشــاره کرد :اول ،سیستمهای شناسایی عمومی
بزرگ برای وظایفی از جمله کنترل پاسپورت ،و دوم تصمیمگیری الگوریتممحور برای
جلوگیری از پولشویی و تراکنشهای مالی پیچیدهای که چند طرف در آن درگیر هستند.
طبق پیشبینی ما ،این موارد استفاده حداقل تا بیست سال دیگر (و یا بیشتر) به مرحله
پذیرش گسترده نمیرسند.
اپلیکیشنهای تحولآفرین بالکچین باعث پیدایش نقشآفرینان جدیدی در پلتفرم
میشوند که هماهنگی و هدایت اکوسیستمهای جدید را به عهده دارند .این نقشآفرینها
گوگلها و فیسبوکهای نسل بعدی هستند .تا زمانی که چنین فرصتهایی محقق شوند
زمان زیادی میبرد و باید کمی شکیبایی به خرج دهیم .هرچند اگر اکنون احتماالت آن
را در نظر بگیریم ،برای آن سرمایهگذاری کنیم و سعی کنیم شالوده الزم (از جمله ابزار و
استانداردهای موردنیاز) را برای آنها توسعه دهیم ،چند قدم به جلو میافتیم.

جمعبندی
 TCP/IPعالوه بر ارائه نمونهای برای پذیرش بالکچین ،توانسته تا حد زیادی راه را
برای آن هموار سازد TCP/IP .در حال حاضر بسیار فراگیر شده است و اپلیکیشنهای
بالکچینی دارند با استفاده از دادههای دیجیتال ،ارتباطات و زیرساخت رایانشی ساخته
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میشوند .این مســئله هزینههای مربوط به آزمایش را کاهش میدهد و سبب پیدایش
سریع موارد استفاده جدید بالکچین میشود.
با چارچوبی که در این فصل ارائه دادیم ،مدیران درمییابند که چه زمان باید قابلیتهای
سازمانی مربوط به بالکچین را در خودشان تقویت بکنند .آنها باید اطمینان حاصل کنند
که کارمندانشان همهچیز را درباره بالکچین یاد گرفتهاند تا بتوانند در هر چهار ربعی که
در چارچوب مشخص کردیم ،اپلیکیشنهای بالکچین را توسعه دهند و در زیرساخت
بالکچین سرمایهگذاری کنند.
با توجه به افقهای زمانی طوالنیمدت ،موانعی که برای پذیرش این فناوری وجود
دارد و پیچیدگی محضی که در پذیرش  TCP/IPمشاهده میکنیم ،مدیران باید با دقت
ریســکهای مربوط به آزمایش بالکچیــن را در نظر بگیرند .بدیهی اســت که اگر از
پروژههای کوچک شروع کنیم ،دانش و مهارتهای الزم برای پروژههای بزرگتر را به
دست میآوریم .با این حال ،میزان سرمایهگذاری در این پروژهها به شرایط شرکت و
ال شرکتهای خدمات مالی در حال حاضر شروع به پذیرش
صنعت نیز بستگی دارد .مث ً
بالکچین کردهاند اما صنعت تولید هنوز در این مسیر قدمی برنداشته است.
فرقی نمیکند که در چه زمینهای فعالیت دارید ،در هر صورت ،احتمال اینکه بالکچین
بر کسبوکار شما تأثیر بگذارد بسیار زیاد است ،تنها مسئلهای که باقی میماند این است
که این اتفاق چه زمانی میافتد.
بالکچین باعث تحول کسبوکارها خواهد شد ولی این اتفاق تا دهها سال دیگر
طول میکشد .علت آن هم این است که بالکچین یک فناوری بنیادین است و برای
اینکه به مرحله اجرا برسد به همکاری اجتماعی ،رگوالتوری و فنی وسیعی احتیاج
دارد.
بالکچین نوعی دفترکل توزیعشده و باز است که میتواند تراکنشهای بین دو
طرف را بهصورت آنی ،قابل اثبات و کارآمد ثبت کند .این فناوری درواقع در قلب
بیتکوین و ارزهای مجازی دیگر قرار دارد.
پذیرش  TCP/IPنشــان میدهد که بالکچین با الگویی قابل پیشبینی توسعه
مییابد .بنابراین کسبوکارها باید از اآلن برنامهریزی برای آن را آغاز کنند.
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مدیران میتوانند بــا یک چارچوب  2×2که بداعــت و پیچیدگی کاربردهای
بالکچین را نشان میدهد ،وضعیت توسعه بالکچین را در تمام صنایع ارزیابی کنند و
سرمایهگذاریهای استراتژیک خود را در قابلیتهای بالکچین بسنجند.
سازمانها میتوانند برای توسعه قابلیتهای بالکچین خود ،ابتدا از موارد استفاده
یکبارمصرف شروع کنند و سپس با گذشت زمان ،به سمت قابلیتهای جدیدتر،
پیچیدهتر و درنهایت ،تحولآفرینتر حرکت کنند.
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.2یکتاریخچهمختصردرموردبالکچین
وینایگوپتا

تعداد زیادی از فناوریهایی که امروزه آنها را عــادی قلمداد میکنیم ،در زمان
خودشــان انقالبی برای دنیا محسوب میشــدند .برای نمونه ،کافی است به این
ی و کار کردن ما
موضوع توجه کنید که تلفنهای همراه هوشمند چگونه نحوه زندگ 
را تغییر دادهاند .در گذشته ،تلفنها به یک مکان مشخص تعلق داشتند ،نه یک فرد
خاص؛ بنابراین روال به این شکل بود که وقتی افراد از دفترشان خارج میشدند،
دیگر امکان دسترسی به آنها وجود نداشت ،اما امروزه ،چادرنشینان سراسر جهان،
از طریق تلفنهایشــان ،کســبوکارهای جدید راهاندازی میکنند .نکته جالب
قضیه اینجاســت که از ورود تلفنهای همراه هوشــمند به زندگی ما ،کمتر از دو
دهه میگذرد.
در حال حاضر ،ما در بحبوحه یک انقالب آرام هستیم و آن انقالب ،بالکچین نام دارد.
بالکچین یک پایگاه داده توزیعشده است و از فهرستی درحالرشد از دادههای نظاممند
که «بلوک» نامیده میشوند ،نگهداری میکند .بیایید نگاهی داشته باشیم به آنچه طی
 10سال گذشته اتفاق افتاده است:
اولین نوآوری بزرگ بالکچینی ،بیتکوین بود که نوعی آزمایش از جنس ارز
دیجیتال بهشمار میرفت .امروزه ،میلیونها نفر از مردم ،از بیتکوین برای انجام
پرداخت استفاده میکنند و بخش بزرگ و درحالرشدی از بازار رمیتنس ،توسط
بیتکوین اداره میشود.
نوآوری دوم ،بالکچین نام داشت .بالکچین نشان داد فناوری زیربنایی اجرای
بیتکوین ،میتواند از این ارز مجزا شــده و در تمامی انواع سایر مشارکتهای
بینسازمانی به کار گرفته شود .در حال حاضر ،تقریب ًا تمامی مؤسسات مالی بزرگ
جهان ،بالکچین را مورد استفاده قرار داده یا در مورد آن تحقیق میکنند.
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سومین نوآوری« ،قرارداد هوشــمند» بود و در قالب یک سیستم بالکچین نسل
دومی ،به نام اتریوم ظاهر شد .قرارداد هوشــمند ،برنامههای کوچک کامپیوتری را
ن پیادهســازی میکند و در کنار توکنهای مشابه با پول نقد از قبیل
بر بستر بالکچی 
بیتکوین؛ امکان پشتیبانی از ابزارهای مالی ،مانند وام و اوراق قرضه را فراهم میکند.
اکنون ،ارزش بازار پلتفرم قرارداد هوشمند اتریوم به میلیاردها دالر رسیده و صدها
پروژه مرتبط با این نوآوری ،به سمت بازار روانه شدهاند.
نوآوری چهارم که جدیدترین و پیشرفتهترین نوآوری در حوزه بالکچین تلقی
میشود« ،اثبات سهام» نامیده شــده است .امنیت نسل کنونی بالکچینها ،توسط
«اثبات کار» تضمین میشــود .در این روش ،گروهی که قدرت محاسباتی کلی
باالتری دارند ،کار تصمیمگیری را انجام میدهند .این قبیل گروهها «ماینر» نامیده
میشوند .ماینرها در ازای دریافت رمزارز ،مراکز داده گستردهای را اداره کرده و
امنیت آنها را تأمین میکنند .سیستم جدید ،مراکز داده مذکور را از میان برمیدارد و
آنها را با ابزارهای مالی پیچیده جایگزین میکند .درجه امنیت سیستم جدید ،مشابه
با روش قبلی و حتی بیشتر است.
پنجمین نــوآوری بزرگی کــه در چشــمانداز این حوزه دیده میشــود،
مقیاسپذیری بالکچین اســت .در دنیای امروز بالکچین ،تمامی کامپیوترهای
موجود در شــبکه ،تمامی تراکنشها را پردازش میکنند که البته این فرایند کُند
اســت .یک بالکچین مقیاسیافته ،شناســایی میکند که برای اعتبارسنجی هر
تراکنش ،چند کامپیوتر مورد نیاز است و به شکلی مؤثر ،کارها را تقسیم میکند،
در نتیجه بدون قربانیشدن امنیت ،فرایند تسریع میشود .مدیریت این موضوع
بدون قربانیکردن موضوع مهمی به نام امنیت و قابلیت اطمینان بالکچین ،کار
سختی است؛ ولی شــدنی اســت .انتظار میرود یک بالکچین مقیاسیافته ،به
اندازهای سریع باشــد که بتواند موتور اینترنت اشــیا را به پیش براند و پابهپای
واسطههای بزرگ حوزه پرداخت دنیای بانکداری (ویزا و سوئیفت) حرکت کند.
این چشــمانداز نوآورانه ،ثمره تنها  10ســال تالش یک گروه زبده ،متشکل از
دانشمندان کامپیوتر ،رمزنگاران و ریاضیدانان است .با عملیاتیشدن پتانسیلهای
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کامل این پیشرفتها در جامعه ،مطمئن ًا شاهد وقوع اتفاقات شگفتانگیزی خواهیم
بود ،از جمله پهپادها و خودروهای خودران ،بــرای پرداخت هزینه خدماتی مانند
سکوهای فرود و ایستگاههای شــارژ ،از بالکچین استفاده خواهند کرد؛ مدتزمان
نقلوانتقاالت بینالمللی ارز از چندین روز به یک ساعت کاهش پیدا خواهد کرد و در
مراحل بعدی به چند دقیقه خواهد رسید و همزمان با این کاهش مدتزمان ،قابلیت
اطمینان فرایند انتقال ارز نیز باالتر خواهد رفت و به درجهای خواهد رسید که فراتر
از محدوده توانمندی سیستم فعلی است.
تغییرات مذکور و تحوالتی از این دســت ،در نهایت به کاهش فراگیر هزینههای
تراکنش منجر خواهند شد .وقتی هزینههای تراکنش از آســتانههای نامرئی گذشته
پایینتر برود ،ترکیبها و تفکیکهای ناگهانی و چشمگیری در مدلهای کسبوکاری
موجود ایجاد خواهد شد .پیشبینی چندوچون این ترکیبها و تفکیکها کار دشواری
است .بهعنوان نمونه ،در گذشته ،مزایدهها به شکل محدود و محلی انجام میگرفتند،
ولی در حال حاضر ،به لطف وجود بسترها و وبســایتهایی مانند ئیبی 1ماهیت
عمومی و جهانی به خود گرفتهاند .همزمان با کاهش هزینههای دسترسی افراد ،یک
تغییر ناگهانی نیز در سیســتم اتفاق افتاد؛ همانگونه که تجارت الکترونیکی از زمان
ظهور خود در اواخر دهه  1990تاکنون توانســته کاهشهایی آبشــاری در هزینهها
ایجاد کند ،انتظار میرود بالکچین نیز به محرکی برای کاهش مجموعهای از هزینهها
تبدیل شود.
پیشبینی اینکه تغییرات چه سمتوســویی خواهند گرفت ،کار سختی است .آیا
کسی وجود داشته که ظهور شبکههای اجتماعی را از قبل پیشگویی کرده باشد؟ چه
کسی احتمال میداد کلیککردن روی چهره دوستانمان جای سپریکردن زمان جلوی
تلویزیون را بگیرد؟ آیندهپژوهان معموالً در تخمین ســرعت وقوع تحوالت مبالغه
میکنند و تأثیرات بلندمدت تحوالت را دستکم میگیرند؛ اما درکی که از مقیاس
صنعت بالکچین وجود دارد ،حاکی از این است که تغییرات ،بدون اغراق «به اندازه
ابتکار اولیه اینترنت ،بزرگ خواهند بــود» .چیزی که ما میتوانیم پیشبینی کنیم ،آن
1. eBay
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است که هرچه بالکچین تکامل بیشتری پیدا کند و افراد بیشتری به این شکل جدید
از مشارکت عالقه نشان بدهند ،به همان اندازه بر گستره نفوذ آن افزوده خواهد شد؛
بهطوری که از زنجیرههای تأمین گرفته تــا تعیین قرار مالقاتهای اینترنتی؛ همگی
از طریق بالکچین انجام خواهند گرفت (در نتیجه ،احتمال استفاده از پروفایلهای
جعلی و انجام ســایر فنون فریبکارانه به صفر خواهد رسید) .بالکچین طی  10سال
گذشته مسیری طوالنی را پشت سر گذاشته ،به همین دلیل ،ممکن است آینده زودتر
از چیزی که تصورش را میکنیم ،از راه برسد .تا اواخر دهه  ،1990بهدلیل عدم وجود
تجارت الکترونیکی ،ممکن نبود که فردی بتوانــد فرایند پردازش کارت اعتباری را از
طریق اینترنت و به شکلی امن به پیش ببرد.
حال سؤالی که به ذهن متبادر میشود این است که بالکچین با چه سرعتی میتواند
یک تغییر انقالبی دیگر را رقم بزند؟ شــایان ذکر اســت اســتراتژی بالکچینی دوبی
(شفافســازی :من آن را طراحی کردهام) ،این است که تمامی اســناد دولتی مرتبط با
بالکچین ،تا سال  2020صادر شوند و پروژههای مهم اولیه از سه سال پیش از این تاریخ،
کلید زده شوند.
1
مفهوم اینترنت توافقنامهها که در اجالس «دولت جهانی» مطرح شد ،بر پایه همین
استراتژی بنا میشود تا با استفاده از بالکچین ،برخی دستاندازهای حاصل از برگزیت
و انصراف ایاالت متحده از پیمان تجاری اقیانوس آرام را هموار کرده و تحولی بزرگ
را در تجارت جهانی رقم بزند .این قبیل برنامههای بلندپروازانه ،باید در عمل به اثبات
برسند ،ولی در استراتژی بالکچینی دوبی ،تصور بر این است که رقم صرفهجویی در
هزینهها و مزایای نوآورانه بالکچین به اندازهای زیاد هستند که ارزش صرف هزینه برای
آزمایش را داشته باشند؛ همانطور که «ماریانا مازوکاتو» در کتاب «دولت کارآفرین»
مینویســد« :بخش جدید و پیشــرفته نوآوری ،مخصوص ًا از نظر زیرساختی ،اغلب
در دستان دولت است و به نظر میرســد این موضوع در فضای بالکچین نیز مصداق
داشته باشد».
1. Internet of Agreements
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جمعبندی
طی تنها  10سال ،چشمانداز بالکچین توســعه یافته و از بیتکوین به قراردادهای
هوشمند و سیستمهای اثبات سهام رسیده است و تمامی این پیشرفتها حکایت از
کاهش فراگیر هزینههای تراکنش در آینده دارند.
وقتی هزینههای تراکنش از آستانههای مشخص گذشته پایینتر برود ،ترکیبها
و تفکیکهای ناگهانی ،غیرقابلپیشبینی و چشمگیری در مدلهای کسبوکاری
موجود ایجاد خواهد شد.
آیندهپژوهان معموالً در تخمین ســرعت پذیرش عمومــی فناوریها مبالغه
میکنند و تأثیرات بلندمدت آنها را دستکم میگیرند؛ با این وجود ،تفکر غالب
بر صنعت بالکچین این است که تغییرات آتی ،ممکن است به اندازه ابتکار اولیه
اینترنت ،بزرگ باشند.
در حال حاضر ،دولتها و ســازمانهای مردمنهاد ،یکی از نیروهای محرکه
نوآوری بالکچین بهشمار میروند.

 .3بالکچین همان کاری را برای سیستم مالی انجام
خواهد داد که اینترنت برای رسانه انجام داد
جویچی ایتو ،نها ناروال و روبله علی

حتی ســالها پس از بهکارگیری اینترنت ،تعداد زیادی از مردم بر این باور بودند
که اینترنت یک جریان زودگذر اســت و بهزودی افول میکند .مسلم ًا اینترنت تأثیر
عمدهای در زندگی ما داشــته و از خرید کاال و خدمات گرفته تا راههای معاشرت با
دوستان ،بهار عربی و انتخابات ریاستجمهوری سال  2016ایاالت متحده را تحت
تأثیر قرار داده است .با این حال ،در دهه  ،1990وقتی «نیکوالس نگروپونتی» پیشبینی
کرد اغلب ما بهزودی به جای روزنامه ،اخبار را بهصورت آنالین مطالعه خواهیم کرد،
جریان اصلی مطبوعات سخنان او را به سخره گرفت.
بیایید دو دهه جلوتر برویم :آیا بهزودی شــاهد تأثیرگذاری مشــابهی از ســوی
رمزارزها و بالکچینهــا خواهیم بود؟ یقین ًا نکات مشــابه بســیاری وجود دارد.
رمزارزهایی مانند بیتکوین ،درست مثل اینترنت ،بر مبنای پیشرفتهای فناوریهای
بنیادی و یک معماری جدیــد و باز ـ بالکچین بیتکوین ـ هدایت میشــوند .این
فناوری ،درست مانند اینترنت ،طوری طراحی شده که غیرمتمرکز باشد و «الیههایی»
داشته باشد .هر الیه ،بر مبنای یک پروتکل باز که قابلیت تغییر و استفاده از اطالعات را
دارد ،تعریف میشود و هر شرکت ،یا فردی میتواند از آن ،برای ساخت محصوالت
و خدمات خود بهره ببرد .درست مثل اینترنت ،در مراحل اولیه توسعه ،فناوریهای
رقیب بســیاری وجود دارد ،به همین دلیل ،حتم ًا باید مشخص کنید که منظور شما،
کدام بالکچین است .درست مثل اینترنت ،فناوری بالکچین زمانی به قدرتمندترین
فناوری تبدیل میشود که همه از شبکه یکسانی استفاده کنند؛ بنابراین در آینده ممکن
اســت وقتی کلمه بالکچین را به زبان میآوریم ،منظورمــان یک بالکچین واحد و
تعریفشده باشد.

