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  یدهچک

رصه، صنعت ع ینر اد یرپذیرتاث یعاز صنا یکی. نمایدیم یفامختلف ا یعدر توسعه صنا یرانکارناپذ یاطالعات، نقش یفناور

ه خواهد مواج دییابن ییراتبا تغ یت بانکدارصنع، رویشپ یهاموضوع است که در سال ینا یانگرب یقاتاست. تحق یبانکدار

 یلدحوزه تب ینا گرانیباز یاصل یهااز دغدغه یکی به ید،جد هاییبا توجه به فناور ینظام بانک ینیبازآفر یانم ینشد. در ا

ز ا یکیاست. شده یو رمزنگار یجیتالدر حوزه ارز د یمو تحوالت عظ ییرشاهد تغ یشده است. امروزه صنعت بانکدار

 نبوده و الیجیترز دمحدود به حوزه ا بالکچین یاست. البته فناور بالکچین یفناور یجیتال،مهم در حوزه ارز د هاییفناور

ا ر یگوناگون یهاوزهحمتفاوت خود،  یو تکنولوژ یبا معمار بالکچیندارد. در واقع  یدر صنعت بانکدار یگوناگون یکاربردها

مود. اما ار خواهد نبرقر امن و منعطف یاربس یگوناگون را در بستر یهادر حوزه یه خدمات مالقرارداده و امکان ارائ یرتحت تاث

صنعت  در یرفناو ینمناسب ا یریکارگگوناگون موجود امکان به هاییتبا توجه به محدود یااست که آ ینا رویشسوال پ

 وجود دارد؟  یرانا یبانکدار

نعت صدر  ینبالکچ یفناور سازییادهپ یهاچالش بندییتو اولو ییل و شناساسوا ینمقاله به دنبال پاسخ به ا ینا در

برگان خاز  یها، از جمعهموضوع و استخراج مولف یاتادب یمهم، پس از بررس ینبه ا یابیدست یبود. برا یمخواه یرانا یبانکدار

 پرداخت. یمها خواهمولفه ینا یبند، به رتبهفازیFAHP (AHP ) یکاز تکن تفادهکمک گرفته و با اس یراندر ا یبانک

 کلمات کلیدی

 بندیچین، صنعت بانکداری، اولویتبالک
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Abstract 

Information technology plays an indisputable role in the development of various industries. 

One of the most influential industries in this field is the banking industry. Research indicates 

that the banking industry will be facing fundamental changes. In the meantime, the re-

establishment of the banking system with regard to new technologies has become one of the 

main concerns of the players in this area. Today, the banking industry witnessed tremendous 

changes in the digital currencies. Blockchain is one of the most important technologies in the 

digital domain and digital currencies. Blockchain technology, of course, is not limited to 

digital currency and has diverse applications in the banking industry. In fact, Blockchain, 

with its own architecture and technology, has affected various domains and will enable the 

provision of financial services in a variety of areas in a highly secure and flexible 

environment. But the key question is: Is it possible to apply this technology to the banking 

industry in line with the various restrictions available?  

In this paper, we will seek to answer this question and identify and prioritize the challenges 

of implementing Blockchain technology in the banking industry of Iran. To achieve this, after 

reviewing the subject literature and extracting the components, we will use a group of 

banking experts in Iran and use the FAHP technique to rank these components. 
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JEL Classification: 

 G21 

 مقدمه

ترین عامل های نوین اطالعاتی مهمای را شاهد بوده است و تکنولوژیهای گذشته تغییرات عمدهصنعت بانکداری در سال

باشند. امروزه مفاهیمی چون بانکداری دیجیتال، ارزهای رمزنگاری شده، امضای دیجیتال و رشد سریع این تغییرات می

های نوین، تاثیرگذار و رو به اند. در این میان، یکی از فناوریانکداری تبدیل شدههای عظیم به مفاهیم غالب در صنعت بداده

کسب و کار مبتنی بر  1800های کاری در حوزه 2016هایی که در نوامبر سال توسعه، فناوری بالکچین است. در بررسی

حوزه کاری  8، صورت گرفت اند،ص دادهگذاری خصوصی را به خود اختصاهای نوین مالی که بیشترین میزان سرمایهتکنولوژی
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 IOSCO Research Report on Financial)حوزه اصلی، تکنولوژی بالکچین بود 8اصلی شناسایی گردید که یکی از آن 

), 2017Technologies1 . 

)Chuen,  Lee Kuoباز استافزارهای متن، رمزنگاری و نرم2شدهبالکچین حاصل تلفیق سه مفهوم مستقل دفتر کل توزیع

، همتا به همتا و با رشد مستمر است که 3بدون مکانیزم اعتماد . بالکچین در اصل یک پایگاه داده )یا دفتر کل رکوردها(2015(

کننده به اشتراک های مشارکتباشد که در میان موجودیتهای توزیع شده )یا قراردادهای هوشمند( میمشتمل بر برنامه

ها را قادر به کار در محیطی کامال غیرمتمرکز و بدون نیاز به هیچ عامل سوم یا ها و سیستمبرنامه اند. این سیستم،گذاشته شده

بندی شده و هایی گروهها هستند. دفتر کل در قالب بالکنماید. در حوزه بانکداری، رکوردها همان تراکنشمکانیزم اعتماد می

ا از طریق رمزنگاری با یکدیگر مرتبط بوده و اندازه آنها به صورت هبر اساس یک طرح ارز مجازی بنا شده است. این بالک

که  hashگر گردد. هر بالک مشتمل بر یک نشانهها نیز از طریق رمزنگاری تامین میپیوسته در حال افزایش است، امنیت بالک

باشد. با توجه به نوع ه تراکنش میو اطالعات مربوط ب 4کند و همچنین برچسب زمانیارتباط بالک را با بالک قبلی برقرار می

 ها مقاوم است.  طراحی، بالکچین در برابر اصالح داده

ای( برای کسب و کارها و کاربران جویی هزینهاین تکنولوژی مزایای زیادی از قبیل بهبود کارایی )مشتمل بر صرفه

پذیری و امنیت در کسب و کار، بهبود انعطاف های جدید اقتصادی وسازی مدلسازی منابع درآمدی جدید، فعالنهایی، فعال

ها، ایجاد یک مکانیزم اصولی برای قراردادهای های تراکنشی، توانمندسازی کاربران نهایی، بهبود اعتماد در تراکنشسیستم

 ,Deshpande, Stewart, Lepetit, & Gunashekar)هوشمند و فعالسازی قابلیت ممیزی هوشمند را به ارمغان آورده است

های تحقیقاتی قرار گرفته است و موارد کاربرد . این تکنولوژی اخیرا مورد توجه جدی دولتمردان، کسب و کارها و محیط(2017

متعددی را در صنایع مختلف اعم از خدمات مالی، بیمه، انرژی، حمل و نقل و لجستیک پیدا نموده و به عنوان ستون فقرات 

 .  (Hamida, Brousmiche, Levard, & Thea, 2017)شودیا شناخته میشهرهای هوشمند آینده و اینترنت اش

های اجماع توزیع شده و های همتا به همتا، رمزنگاری، الگوریتماجزای تشکیل دهنده این تکنولوژی )پروتکل

چین شده است. های مشوق اقتصادی( به خودی خود جدید نبوده و ترکیب آنها در کنار یکدیگر منجر به پیدایش بالکمکانیزم

ها در آینده حلها و راهبرداری، مصرف و بازاریابی  برنامهبالکچین در حقیقت یک تغییر پارادایم در نحوه توسعه، کاربست، بهره

بوده و به دلیل اتکا بر  5نزدیک بوده و چیزی به مراتب فراتر از یک پیشرفت تکنولوژیک است.  بالکچین از منظر طراحی ایمن

است. در  6پذیرینام بودن، قابلیت تحمل خطا، قابلیت ممیزی و انعطافارای خواص کلیدی مثل ماندگاری، بیرمزنگاری د

کنندگان در بالکچین تصدیق شده و به مجرد ورود به بالک دیگر حقیقت هر رکورد در زنجیره به وسیله اجماعی از مشارکت

 امکان تغییر آن وجود ندارد. 

های کاری مورد سازی و اتوماسیون جریانبالکچین، قراردادهای هوشمند هستند که برای کمیهای اخیر یکی از کاربست

                                                 
گذاری انبوه، داد و دهی و سرمایهریزی مالی، وامهای پرداخت، بیمه، برنامههای این کسب و کارها عبارتند از: تکنولوژیهای اصلی فعالیتایر حوزهس 1

 گزاری، تحلیل داده و امنیت ستد و سرمایه
2 Distributed Ledger 

3 Trustlessا یا عوامل سوم قادر به خواندن داده بارگزاری شده توسط مالک داده باشند. : بدین معنی است که هیچ راهی وجود ندارد که نوده 
4 timestamp 
5 Secure By Design 

6 Resilience 
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های خود اجرا شونده( و اجرای موفقیت آمیز آنها به وسیله مکانیزم نامهاستفاده قرار گرفته )به عنوان نمونه قراردادها یا موافقت

 ,Mettler)به عنوان ابزاری مناسب برای مدیریت سوابق درمانی گردد. این موضوع، قراردادهای هوشمند رااجماع الزام می

 & Yasin)، هویت کاربران(stampd.io: A document blockchain stamping notary app,” 2017“)، خدمات ثبتی(2016

Liu, 2016) سازد. و قابلیت ردیابی داده مطرح می 

ه است که د داشتهایی نیز در بکارگیری این تکنولوژی وجوشعلیرغم تمامی مزایای مربوط به تکنولوژی بالکچین، چال

ها ن چالشریت ایهای بالقوه این تکنولوژی، مستلزم اتخاذ راهکارهای مناسب برای مدیاستفاده مناسب از تمامی قابلیت

ها را توان چالشه میاند اما به صورت خالصها در مقاالت مختلف به تفصیل مورد بحث و بررسی قرار گرفتهباشد. این چالشمی

های مربوط گذاری و چالشهای حاکمیتی و قانونپذیری و ...(، چالشپذیری، انعطافهای فنی)مقیاسهایی مثل چالشدر گروه

 های جدید اقتصادی و تجاری طبقه بندی نمود. به مدل

بندی این ولویتنعت بانکداری و اسازی تکنولوژی بالکچین در صهای اصلی مربوط به پیادهاین مقاله به بررسی چالش

الکچین و بتر تکنولوژی پردازد. برای این منظور و در بخش دوم به بررسی عمیقها با توجه به نظر خبرگان صنعت میشاخص

شناسایی  ررسی وبشود؛ از این رو بخش ادبیات موضوع به دو قسمت آشنایی با تکنولوژی بالکچین و مراحل آن پرداخته می

راج د استخگردد؛ در ادامه فرآینخصوص بانکداری، تقسیم میهای مختلف و علیسازی بالکچین در عرصهی پیادههاچالش

های نهایی شدی چالگیرد؛ عالوه بر این به تحلیل و اولویت بنهای نهایی برای تحلیل را مورد بحث و بررسی قرار میچالش

های و تحلیل کلیات گیریفازی پرداخته و نهایتا به تشریح نتیجه AHPشناسایی شده در مرحله قبل با استفاده از روش 

 شود.چارچوب تحقیقی پرداخته می

 ادبیات موضوع

 بالکچین یبا تکنولوژ ییآشنا
ی ن تکنولوژست. ایاهای قراردادها و خدمات مالی به شدت مورد توجه واقع شده استفاده از تکنولوژی بالکچین در حوزه

مانند . درست ه(DHAR & BOSE, 2016)باشدبزرگ تغییر در کسب و کار بعد از اینترنت مطرح می به عنوان دومین موج

 ای برای تبادل ارزش است. اینترنت که واسطه تبادل اطالعات است، بالکچین واسطه

ورد. مجموعه آیمها را به صورت غیرمتمرکز در شبکه فراهم بالکچین پروتکلی است که امکان تصدیق و اعتباردهی تراکنش

 طی و دارایجیره خها با لینک شدن به بالک قبلی در قالب یک زنرکوردهای اعتباردهی و تصدیق شده بالک نام دارد. بالک

نان بدون ت اطمیشوند. بالکچین امکان پردازش و و ثبت شفاف اطالعات، استقرار وضعیترتیب زمانی به زنجیره اضافه می

ق بندی موارد فونماید. با جمعشبکه و همچنین اطمینان از یکپارچگی اطالعات را فراهم میحضور واسطه، مشارکت در سراسر 

 های اصلی تکنولوژی بالکچین معرفی نمود:توان به عنوان مشخصهموارد زیر را می

 :(Wattenhofer, 2016)مرحله به شرح زیر است 5فرآیند بالکچین مشتمل بر 

زئیات حاوی ج ،نشار موافقت خود را انجام تراکنش اعالم کرده و پیغام تراکدر این مرحله خرید  تعریف تراکنش: .1

 نماید؛می ا تصدیق)کد( است که اعتبار پیغام ر مربوط به فروشنده، ارزش تراکنش و امضای دیجیتال منحصر به فرد

را با رمزگشایی امضای )کامپیوترها/کاربران( پیغام را دریافت و اعتبار تراکنش  احراز هویت تراکنش: نودهای شبکه .2

های تایید اعتبار شده اخیر نمایند. تراکنش تایید اعتبار به صورت مجازی در کنار سایر تراکنشدیجیتال تصدیق می
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 گیرد؛قرار می

های تایید اعتبار شده اخیر، یک سربرگ)کد ارجاع ایجاد بالک: یک نود اقدام به ایجاد بالک محتوی لیست تراکنش .3

 نماید. می 7و یک عدد تصادفی)نونس(به بالک قبلی( 

ید دام به تایاق "ارکاثبات "یند تکراری به نام آبالک را دریافت کرده و از طریق یک فر ،تصدیق بالک: نودهای شبکه .4

 یند اثبات کار به قرار زیر است:آنمایند. مراحل فراعتبار بالک می

 با استفاده از تابع  و دصورت منفر ، بهیمقدار خروج یجادبه منظور ا چندین نود بهhash  اقدام به ترکیب

تانه از قدار آسنمایند. اگر مقدار خروجی از ممی سربرگ و نونس،سه ورودی از بالک یعنی لیست تراکنش، 

نونس را  مقدار شود. در غیر این صورت، هر نودپیش تعریف شده، کمتر باشد آنگاه اعتبار بالک تایید می

 دهد.یرا تا زمان پیدا شدن مقداری کمتر از مقدار آستانه ادامه م تغییر داده و این فرآیند

ه نماید. زنجیرها میبالکچیننماید بالک را وارد سازی بالک: نود اولی که اقدام به یافتن مقدار خروجی میزنجیره .5

ه بطا بوده و خون و میند آزآیند یک فرآیابد. الزم به ذکر است از آنجا که این فرتوسعه یافته در شبکه انتشار می

 کنند. جویی در زمان، چندین نود به صورت همزمان برای یافتن مقدار خروجی کار میمنظور صرفه

روند، این دو یکسان و دفتر کل توزیع شده به جای هم به کار می بالکچینعلیرغم اینکه در اکثر مواقع دو تکنولوژی 

که در آن   است  8یند کاوش مبتنی بر مکانیزم اجماع نظر تایید کارآفر مشتمل بر یک شبکه عمومی و یک بالکچیننیستند. 

token های عمومی، فدراسیونی توانند در شبکهشوند، در حالی که دفاتر کل توزیع شده میغیرمتمرکز منتشر می ها به شکلی

تواند به صورت می tokenیقت انتشار های تایید کار و یا کاوش نیستند. در حقیا خصوصی اجرا شده و لزوما نیازمند مکانیزم

های قراردادهای هوشمند برنامه .(.Tapscott & Tapscott, n.d)که دفتر کل غیرمتمرکز است صورتیمتمرکز باشد در 

تری دهند. قراردادهای هوشمند در قالب کدهای کامپیو توسعهرا  بالکچینتوانند اطالعات موجود در افزاری هستند که مینرم

   .(James Fahl, 2017)ماهیت ورود اطالعات داشته باشندفقط نه اینکه  شوند وکل بارگزاری میدر دفتر

های بالک عمومی امکان انجام شوند، زنجیرههای بالک عمومی و خصوصی تقسیم میها به دو دسته زنجیرهبالکچین

ها در آورند. این زنجیرههای اعتماد، فراهم میزمهای عضو در محیطی ایمن و بدون نیاز به مکانیها را در میان طرفتراکنش

پذیری کنترل شده داده، حریم هایی مثل بازگشتهایی هستند زیرا جنبهموارد کاربرد واقعی و صنعتی دارای محدودیت

اظ ها در آنها لحدهی سیستم و به روزرسانی آسان پروتکلها، پاسخپذیری مناسب در حجم باالی تراکنشخصوصی، مقیاس

های بالکچین برای مخاطبین حلهای دیگری از راهها و موسسات مختلف اقدام به توسعه گونهنشده است. در نتیجه، شرکت

شوند که مبنای تمایز های خصوصی و کنسرسیومی تقسیم میها نیز به دو گروه تکنولوژیاند. این تکنولوژیمحدودتر نموده

های خصوصی، یک عضو به تعریف قواعد برای کل سیستم پرداخته در حالی که جیرهآنها، شکل ساختار حاکمیتی است. در زن

های باشند. از میان مهمترین پلتفرمدر معماری کنسرسیومی، گروهی از افراد قابلیت تعریف قواعد را برای کل سیستم دارا می

 Multichain ،Quorum ،Hyperledger Fabric ،OpenChain ،Chain Core ،Cordaهای توان به پلتفرمبالکچین خصوصی می

 اشاره نمود.  Monax و

                                                 
7 Nonceگیرد.  :  عددی تصادفی که تنها بکبار برای امضای یک ارتباط رمزنگاری شده مورد استفاده قرار می 

8 Proof of Work(POW) Consensus Mechanism 
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 یدر صنعت بانکدار بالکچین سازییادهپ یهاچالش

سازی تکنولوژی بالکچین در صنایع مختلف مورد توجه محققان زیادی قرار گرفته و به دلیل های مربوط به پیادهچالش

 ,Adams, Parry, Godsiff, & Ward) صورت پذیرفته است.پیشگامی صنعت خدمات مالی، عمده تحقیقات در این حوزه 

است و به منظور  90بیان نمودند که وضعیت فعلی تکنولوژی بالکچین مشابه صنعت اینترنت در ابتدای دهه  (2017

 ,Burelli, John)سازی واژگان وجود دارد.  سازی این تکنولوژی نیاز مبرم به موارد کاربرد مختلف، استانداردها و یکسانپیاده

Cenci, & Otten, 2015) سازی بالکچین و قراردادهای مواردی از قبیل حجم ناکافی استانداردهای تکنولوژیک برای پیاده

این  سنتی، تایید مفهوم موفقیت آمیز و عدم اثبات توانایی هایها در کنار سیستمبرداری از این سیستمهوشمند، قابلیت بهره

های مربوط به ترین چالشپذیری و ...  را به عنوان مهمها، انعطافهایی مثل حجم باالی تراکنشالشتکنولوژی در مدیریت چ

، میزان آگاهی فعاالن حوزه خدمات مالی، حفظ حریم خصوصی، (Mthethwa, 2016)سازی بالکچین برشمرد. در تحقیق پیاده

های اصلی در بکارگیری چالش به توان پردازشی باال به عنوان پذیری و نیازهای مقرراتی و حاکمیتی، مقیاسعدم بلوغ چارچوب

های اند. الزم به ذکر است که در اکثر تحقیقات، تفکیک مناسبی میان زنجیرهشده این تکنولوژی در صنایع مختلف برشمرده

های کلی نوان چالشهای بالک عمومی نیز به عهای مربوط به زنجیرهبالک خصوصی و عمومی صورت نپذیرفته و عمال چالش

با صرف بررسی ارزهای دیجیتال به عنوان  (CERMEÑO, 2016)اند. به عنوان نمونه سازی بالکچین مطرح شدهپیاده

یکی از مهمترین موانع بر سر راه  قانونی و رگوالتوری را به عنوانهای های بالک عمومی، چالشهای اصلی زنجیرهنمونه

 معرفی نمود. سازی تکنولوژی بالکچین پیاده

های وزهحها در گسترده از این ارز نبود نظارت قانونی و حاکمیتی بر حوزه ارزهای دیجیتال، منجر به استفاده

رل کمیت و کنتاز حا غیرقانونی مثل اقتصاد سیاه و پولشویی شده است. مبنای طراحی ارزهای دیجیتالی مثل بیتکوین اجتناب

وجود در دهای ماختار حاکمیت دموکراتیک توسط کاربران ارز است. در برخی از رونمرکزی بر این تکنولوژی و در عوض س

در  ر این عرصهظهور دجهان، نیاز به مجوز دولتی برای رد و بدل کردن بیتکوین وجود دارد ولی بسیاری از کسب و کارهای نو

 ورزند.ومت میبرابر وضع مقررات دولتی در این عرصه به دلیل از بین رفتن موقعیت نوآوری مقا

سازی تکنولوژی بالکچین بسیار نابالغ و در انداز قانونی موجود برای پیادهبا در نظر گرفتن هر دو نوع معماری، چشم

عین حال پیچیده بوده و وابسته به اجزای اصلی تکنولوژی دفتر کل توزیع شده یعنی ارزهای رمزگذاری شده، بالکچین، دفاتر 

، قراردادهای هوشمند و ... است. نحوه تعامل قانونی با هریک از این اجزا کامال متفاوت با دیگری کل به اشتراک گذاشته شده

شود. از آنجا که ارزهای رمزگذاری شده و به است در عین حال که خال نبود یک قانون عمومی در این حوزه نیز احساس می

های ای کاربر است، اولین تالشبا تعداد قابل مالحظهصورت خاص بیتکوین مشهورترین مورد کاربرد فعال این تکنولوژی 

های گذاری بر موضوع مجاز بودن استفاده از این ارزها از منظر مالیات و جلوگیری از فعالیتهای قانونگذاران و نهادسیاست

اند. ن ارزها را ممنوع نمودهغیرقانونی مرتبط با این ارزها متمرکز شده است. از این رو، بسیاری از کشورها عمال استفاده از ای

 دهد. گیری کشورهای مختلف جهان پیرامون بیتکوین را نشان میموضع 1 تصویر
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 (Mthethwa, 2016)گیری قانونی کشورها نسبت به بیتکوینموضع -1 تصویر

(Papadopoulos, 2015) ین ت. مهمترهای مربوط به بکارگیری ارزهای رمزنگاری شده در آینده پرداخته اسسی چالشبه برر

ه برزها و تبدیل آنها گذاری، نوسانات قیمتی اتوان به ترتیب زیر برشمرد: قانونها در بکارگیری این نوع ارزها را میچالش

، کاوی و بازرسیهای دادهفظت از آنها در برابر تحلیلکننده و محاهای مشارکتارزهای رایج، مخفی بودن هویت واقعی گروه

سیاری از تال. بهای مجرمانه و بلوغ ساختار مدیریت ارزهای دیجیمتوازن کردن مساله حریم خصوصی و ممانعت از فعالیت

 وتکنولوژی  نکنند بین ایهای فعال در حوزه تکنولوژی بالکچین، در عین استفاده از ارزهای دیجیتال مشابه، سعی میشرکت

ای ابل، پارههند. در مقنجام دهای بازاریابی خود را با تمرکز بر تکنولوژی دفتر کل توزیع شده ابیتکوین فاصله انداخته و فعالیت

نمونه،  ، به عنوانها نمودندبالک برای بهبود کیفیت پردازش تراکنشسازی زنجیرهها و موسسات مالی نیز اقدام به پیادهاز بانک

سیوم، مشارکت نمودند. هدف از تشکیل این کنسر R3های جهان اقدام به تشکیل کنسرسیوم بالکچین با نام ی از بانکبرخ

سیوم ها است. این کنسرتر تراکنشتر و شفافتر، ایمنهای عضو در حوزه استفاده از دفتر کل توزیع شده برای انجام سریعبانک

دنیا رسید. عالوه  بانک در سراسر 50به  2016عضو داشت که اعضای آن در سال  9تنها  2015در ابتدای تشکیل در سپتامبر 

برای داد  ایگزینججنوبی و رژیم صهیونیستی بر روی سیستم بالکچین به عنوان سیستم بر آن کشورهایی مثل انگلستان، کره

 اند.ای کردهگذاری گستردهو ستدهای پولی؛ سرمایه

(DHAR & BOSE, 2016)اهش های بانکی و کرا در حوزه مدیریت دارایی کاربست تکنولوژی بالکچینتخصصی  به صورت

که موفقیت غم ایناست. وی عنوان نمود، علیر نرخ مطالبات معوق در صنعت بانکداری هندوستان را مورد بررسی قرار داده

رد به شدت مو ت مالیقراردادها و خدما هایبیتکوین در سراسر دنیا مورد بحث است، استفاده از تکنولوژی بالکچین در حوزه

سازی تکنولوژی ه های زیر را برای پیادهای کاربرد اصلی این تکنولوژی چالشتوجه واقع شده است. وی پس از معرفی حوزه

های سنتی یستم، سخصوصی حریم و اطالعات امنیترگوالتوری،  و تکنولوژیک زیاد هایارزیابی به نیازبالکچین برشمرد: 

 پذیری،مقیاس شسنج منظور به بالکچین تکنولوژی آزمون عدم، سایبری جرایم و اطالعات امنیت قوانین ضعفات مالی، خدم

 نیازهای سازیآوردهبر برای رمزنگاری و اجماع هایکلپروت توسعه بودن شکل، مبزرگ داده هایپایگاه پردازشی توان و ظرفیت

ای رد نیاز برهای حاکمیتی برای دسترسی و قراردادهای هوشمند مومکانیزمها و و توسعه پروتکل توسعه حال در سیستم

 های چندعاملی با ریسک افشای باال.توسعه سیستم

(Porru, Pinna, Marchesi, & Tonelli, 2017) افزارهای مبتنی بر بالکچین های مربوط به مهندسی نرممسائل و چالش

(BOS) های شغلی جدید، ساز و کارهای جدید آزمون امنیت و قابلیت قین، نیاز به نقشرا مد نظر قرار داد، به اعتقاد محق
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های جدید توسعه را به عنوان های جدید ارزیابی عملکرد و محیطافزار و نیاز به شاخصهای معماری نرماطمینان، چالش

 مطرح نمود.  BOSافزارهای های توسعه نرمترین چالشمهم

(Gokhale, 2016) جنوبی به تفصیل مورد سازی تکنولوژی بالکچین را در صنعت بانکداری کرههای پیادهو چالش هافرصت

 هایسیستم هایناکارآمدی رفع امکان شده توزیع دفترکل و بالکچین هایتکنولوژیبحث و بررسی قرار داد. وی با بیان اینکه 

، سازندمی فراهم را ریسک و سرمایه مدیریت بهبود و تراکنش زمان کاهش ها،تراکنش شفافیت بهبود پول، انتقال سنتی

جنوبی در صورت استقرار تکنولوژی بالکچین معرفی نمود: های زیر را به عنوان نقاط اصلی بهبود در صنعت بانکداری کرهحوزه

ری، تعهدات، ، تجارت، تایید داد و ستد تجا10)از قبیل تطبیق داد و ستد تجاری9های بعد از داد و ستد تجاری. پرداخت1

. پایش، 3های بین مرزی و حواله( و های شرکتی، پرداخت. خدمات پرداخت )پرداخت2(،  11تضمین  مصالحه و حل و فصل

سازی های پیادهترین چالشدهی و مدیریت نقدپذیری)کاهش عوارض مربوط به داد و ستد و وثایق(. عالوه بر آن مهمگزارش

. 3. قابلیت اطمینان و اعتبار، 2. نوپایی تکنولوژی، 1جنوبی را به شرح زیر عنوان نمود: بالکچین را در صنعت بانکداری کره

 . احتمال ایجاد اختالل در بازار. 5.مسائل قانونی و رگوالتوری و 4امنیت، 

(Ketterer, 2017) ها رسی شرکتهای نوین خدمات مالی از جمله بالکچین به افزایش دستبه بررسی چگونگی کمک تکنولوژی

رت ها و به صوسازی این تکنولوژیهای پیادههای کوچک و متوسط به خدمات مالی پرداخت. مهمترین چالشخصوصا شرکت

 وفیت مناسب با کی مند، دسترسی به اتصالخاص بالکچین از منظر نویسنده، واکنش فعاالن صنعت، نبود مقررات کافی و زمان

ت بود. ی پرداخبینی نشده و مخرب مربوط به فضاباند باال( و تغییرات پیشبا قیمت مناسب)دسترسی به شبکه با پهنای 

ویسندگان به از منظر توجه به الزامات پردازشی بالکچین شایان توجه است. ن (Dorri, Kanhere, & Jurdak, 2016)تحقیق 

سازی این های پیادهشمهمترین چال سازی تکنولوژی بالکچین در حوزه اینترنت اشیا پرداختند و به اعتقاد آنانبررسی پیاده

الی که عمده جیتال در حهای دیتکنولوژی در حوزه اینترنت اشیا به قرار زیر بودند: نیاز به توان پردازشی باال برای استخراج ارز

نیاز به  IOTموارد  ها در حالی که در اکثربر بودن استخراج و کاوش در بالکتوان پردازشی محدودی دارند، زمان IOTادوات 

تعداد IOTهای که شبکهپذیری ضعیف بالکچین با افزایش نودها در شبکه در حالیزمان پردازش اندک وجود دارد، مقیاس

ی بسیاری از نها را براآده از های بالکچین که استفانودهای بسیار باالیی دارند و ایجاد ترافیک باالسری بسیار باال توسط پروتکل

 سازد. محدودی دارند غیر ممکن مینودها که پهنای باند 

 (Guo & Liang, 2016) انداز آینده این به بررسی مزایای استفاده از تکنولوژی زنجیره تامین در صنعت بانکداری چین و چشم

صنعت در کشور چین پرداخت. در این تحقیق، مهمترین موانع به کارگیری این تکنولوژی با توجه به فضای بانکی جمهوری 

. عدم امکان حذف کامل واسطه در موارد کاربرد واقعی در صنعت بانکداری با توجه به سناریوهای 1ین عبارت بودند از: خلق چ

های بالک های بالکچین یا زنجیرهپولی موجود که نیازمند کنترل متمرکز هستند، بدین منظور پیشنهاد شد که از کنسرسیوم

.  نوپا بودن و عدم بلوغ کافی تکنولوژی برای به چالش کشیدن سیستم 2د؛ خصوصی در دل یک بالکچین عمومی استفاده شو

. کارایی انجام تراکنش واحد، زمان تراکنش وابسته به پردازش توسط تمام نودهای شبکه است، 3اعتباری؛ -فعلی خدمات مالی

تراکنش و تسویه منجر به بهبود  بخشد و بایستی توجه داشت که همزمانی انجامالبته این امر امنیت تراکنش را بهبود می

. عدم وجود استانداردهای صنعتی برای تکنولوژی بالکچین،  علیرغم اینکه 5. قوانین و مقررات؛ 4کارایی بانک می شود؛ 

                                                 
9 Post-trade settlements 
10 trade matching 

11 guarantee of settlements and reconciliation 
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سال اخیر دچار حمالت هک نشده است ولی این امر، این تکنولوژی را از وجود استانداردهای مدون  7سیستم بیتکوین طی 

 تر دسترسی به اطالعات به دلیل تغییرناپذیری اطالعات ورودی. های سخت. نیاز به مکانیزم6کند؛ و نیاز نمیبی

 (Mthethwa, 2016) اخت و های بکارگیری بالکچین پردضمن بررسی اشکال مختلف تکنولوژی بالکچین به بررسی چالش

های ترین ریسکمنده مهود. در مجموع، به اعتقاد نویسیکی از مهمترین عوامل را عدم آشنایی مردم با این تکنولوژی بیان نم

صوصی)مشکل استفاده .امنیت و حریم خ2. آگاهی و درک نسبت به تکنولوژی؛ 1مربوط به بکارگیری این تکنولوژی عبارتند از:

 .یدازش.کمبود توان پر5پذیری؛ و .مقیاس4. مقررات و حاکمیت؛ 3هایی که نیازمند هویت کاربر است(؛ در حوزه

 (Al-Saqaf & Seidler, 2017) ی  ین تکنولوژاهای بکارگیری به بررسی اثرات تکنولوژی بالکچین بر جامعه پرداخت. وچالش

عمال مقررات بر شبکه . مشخص نبودن سطح استقالل کاربران و اینکه ا1به صورت گسترده در اجتماع را به قرار زیر برشمرد: 

. مقاومت 3زار(؛ ها و نیروهای با.ریسک تمرکز مجدد)چیره شدن مجدد شرکت2دهد؛ می همه اعضای شبکه را تحت تاثیر قرار

. شفافیت 6ها؛ نویسدها و برنامه. قابلیت اعتماد ک5دسترسی به اینترنت با پهنای باند باال؛ . نیاز به 4نهادهای قانونی و دولتی؛ 

ارزهای  کل نقدپذیریهای مختلف بالکچین با یکدیگر؛ و مش. نبود استانداردها و عدم قابلیت کار سیستم7پذیری؛ و مسئولیت

 یادی متوجها حد زهای بیان شده تکچین عمومی بوده و چالشهای بالدیجیتال. الزم به ذکر است که تمرکز محققین بر شبکه

 ها و ارزهای دیجیتال است.  این شبکه

 (Deshpande et al., 2017) اندازهای مربوط به تدوین استانداردهای صنعتی برای تکنولوژی بالکچین به بررسی چشم

. نبود شفافیت پیرامون 1شمرند:ل توزیع شده بر میهای زیر را برای تکنولوژی بالکچین و دفترکپرداختند. محققین چالش

های شناخته شده در ارتباط پذیرش زودهنگام تکنولوژی و .ریسک2ترمینولوژی و ادراک عمومی پیرامون عدم بلوغ تکنولوژی؛ 

یکدیگر و . اجرای چندین نمونه بدون قابلیت کار با 4.عدم قطعیت پیرامون مقررات؛ 3اختالالت محتمل در تجارب صنعتی؛ 

. نبود شفافیت پیرامون قراردادهای 7. نیاز به حجم پردازش باال؛ و 6. حفظ امنیت و حریم شخصی؛ 5ها؛ گسستگی سیستم

سازی این های بیان شده در تحقیقات مختلف برای پیادهبندی چالشهوشمند و چگونگی اجرای آنها از طریق بالکچین. جمع

آورده شده  1 جدولدر  سازی تکنولوژی بالکچینهای معرفی شده در ادبیات برای پیادهبندی چالشجمع-1 جدولتکنولوژی

ها های بعدی تحقیق، با توجه به نظر خبرگان و فضای صنعت بانکی کشور، این چالشاست. الزم به ذکر است که در قسمت

 FAHPاز الگوریتم  های نهایی در قسمت تحلیل، با توجه به نظر خبرگان و با استفادهمورد ارزیابی مجدد قرار گرفته و چالش

 گیرند. بندی قرار میمورد ارزیابی و اولویت

 سازی تکنولوژی بالکچینهای معرفی شده در ادبیات برای پیادهبندی چالشجمع-1 جدول

ف
دی

ر
 

 عنوان چالش

(A
d

am
s 

et
 a

l.
, 
2
0

1
7

)
 

(B
u

re
ll

i 
et

 a
l.

, 
2

0
1
5

)
 

(M
th

et
h

w
a,

 2
0
1
6

)
 (C

E
R

M
E

Ñ
O

, 
2
0

1
6

)
 (P

ap
ad

o
p
o
u

lo
s,

 2
0

1
5

)
 (D

H
A

R
 &

 B
O

S
E

, 
2

0
1
6

)
 

(P
o

rr
u

 e
t 

al
.,
 2

0
1
7

)
 

(G
o

k
h

al
e,

 2
0
1

6
)

 

(K
et

te
re

r,
 2

0
1
7

)
 (D

o
rr

i 
et

 a
l.

, 
2
0
1

6
)

 (G
u

o
 &

 L
ia

n
g
, 
2

0
1
6

)
 

(M
th

et
h

w
a,

 2
0
1
6

)
 (A

l-
S

aq
af

 &
 S

ei
d
le

r,
 

2
0
1
7

)
 

(D
es

h
p
an

d
e 

et
 a

l.
, 
2

0
1
7

)
 

جدید بودن و  1

عدم بلوغ 

 تکنولوژی
*       *   *   * 

کمبود  2

استانداردهای 
* *         *  *  
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 صنعتی

قابلیت  3

برداری در بهره

کنار 

های سیستم

 سنتی

 *    *         

عدم اثبات  4

توانایی 

تکنولوژی در 

مدیریت 

های چالش

 پردازشی

 *    *  *       

نا آشنایی مردم  5

و فعاالن عرصه 

مالی با 

 تکنولوژی

  *         *  * 

حفظ  امنیت و 6

 حریم خصوصی
  *   *  *    *  * 

عدم بلوغ ساز و  7

کارهای قانونی، 

مقرراتی و 

 حاکمیتی

  * *  *  * *  * *  * 

نیاز به توان  8

پردازشی باال و 

 پذیریمقیاس
  *   *    *  *  * 

نوسانات قیمتی  9

ارزها و تبدیل 

آنها به ارزهای 

 رایج

    *       *   

مخفی بودن  10

کاربران هویت 

ارزهای 

دیجیتال برای 

نهادهای 

حاکمیتی و 

 نظارتی

    *          

سازی متوازن 11

مساله حفظ 

حریم خصوصی 

و مبارزه با 

های فعالیت

 مالی مجرمانه

    *          

عدم بلوغ  12

ساختار مدیریت 

ارزهای 

 دیجیتال

    *          
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نیاز به  13

های زیاد ارزیابی

تکنولوژیک و 

 والتوریرگ

     *         

مشکل بودن  14

توسعه 

های پروتکل

اجماع و 

 رمزنگاری

     *         

 توسعه 15

 و هاپروتکل

 هایمکانیزم

 برای حاکمیتی

 و دسترسی

 قراردادهای

 مورد هوشمند

 نیاز

 هایسیستم

 با چندعاملی

 افشای ریسک

 باال

     *         

نیاز به  16

های جدید نقش

 در توسعه

 هابرنامه

      *        

سازوکارهای  17

آزمون امنیت و 

قابلیت اطمینان 

در توسعه 

 هابرنامه

      *        

های چالش 18

معماری 

 افزارنرم
      *        

های شاخص 19

جدید ارزیابی 

عملکرد 

 هابرنامه

      *        

نیاز به  20

های محیط

 توسعه جدید
      *        

ایجاد اختالل  21

 در بازار
       *       

واکنش فعاالن  22

صنعت خدمات 

 مالی
        *      
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نیاز به شبکه با  23

 پهنای باند باال
        * *   *  

تغییرات  24

بینی نشده پیش

 فضای پرداخت
        *      

بر بودن زمان 25

فرایند کاوش و  

 استخراج
         *     

 امکان عدم 26

 کامل حذف

 موارد در واسطه

 واقعی کاربرد

          *    

نیاز به تعریف  27

های مکانیزم

تر سخت

دسترسی به 

اطالعات به 

دلیل 

تغییرناپذیری 

 اطالعات ورودی

          *    

 نبودن مشخص 28

 استقالل سطح

 اینکه و کاربران

 مقررات اعمال

 همه شبکه بر

 را شبکه اعضای

 رارق تاثیر تحت

 دهدمی

            *  

 مقاومت 29

 قانونی نهادهای

 دولتی و
            *  

قابلیت اطمینان  30

کدها و 

 هانویسبرنامه
            *  

شفافیت و  31

 پذیریمسئولیت
            *  

عدم قابلیت کار  32

های سیستم

موجود 

 بالکچین

عمومی با 

 یکدیگر

            *  

 شفافیت نبود 33

 پیرامون

 قراردادهای

 و هوشمند

             * 
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 اجرای چگونگی

 طریق از آنها

 بالکچین

 روش تحقیق
کند. ابزار می ستفادهکیفی( ا-و از منظر نوع داده از رویکرد تلفیقی)کمی بوده این تحقیق، از منظر هدف، یک تحقیق توصیفی

لی تحقیق ای مضامین اصانکداری است. در پایان مطالعات کتابخانهای و تحلیل خبرگان صنعت بتحقیق، مطالعات کتابخانه

ه و ن نهایی شدمضامی استخراج و در مرحله تحلیل خبرگان، در ابتدا با استفاده از تکنیک دلفی اقدام به استخراج و تلخیص

 گیرند.  بندی قرار می، مضامین مورد ارزیابی و اولویتFAHPسپس با استفاده از روش 

 لیلیمدل تح
فازی  AHPز روش اسازی بالکچین در صنعت بانکداری ایران، های مربوط به پیادهبندی چالشدر این مقاله برای اولویت

شود انجام می توسط آقای ساعتی پیشنهاد شد؛ این روش همانند آنچه در مغز انسان 1970در دهه  AHPاستفاده شد. روش 

ی از بسیار سازد اثرات متقابل و همزمانگیرندگان را قادر میروش تصمیم پردازد. اینبه تجزیه و تحلیل مسائل می

که  ایبه گونه مایند،نها را بر اساس اهداف، دانش و تجربه خود تنظیم کرده و اولویت های پیچیده و نامعین را تعیینوضعیت

رخت تنظیم د زیر استوار است:بر سه اصل  AHPها به طور کامل در قضاوت نهایی لحاظ گردد. احساسات و قضاوت

 ها.سازگاری منطقی قضاوتها و مراتبی، تدوین و تعیین اولویتسلسله

های این روش، ناتوانی در ترکیب ابهام ذاتی و نبود صراحت مربوط به نگاشت علیرغم محبوبیت عمومی، یکی از کاستی

. به منظور حل این مشکل، استفاده از (Güngör, Serhadlıoğlu, & Kesen, 2009)گیرندگان با اعداد دقیق استادراک تصمیم

بر اساس منطق فازی مورد توجه محققان قرار گرفت. اولین  AHPبندی مجدد منطق فازی به جای منطق کالسیک و صورت

له روشی را برای فرآیند تحلیل سلس(van Laarhoven & Pedrycz, 1983)های الرهوون و پدریک بار دو محقق هلندی به نام

مراتب فازی پیشنهاد کردند که با توجه به میزان محاسبات و پیچیدگی مراحل روش آنها، مورد اقبال جامعه تحقیقاتی قرار 

12(ای روش تحلیل توسعه"نگرفت. روش دوم، روشی با عنوان 
EA("  بود که توسط آقایChang 1996ای در سال در مقاله 

ز اعداد فازی مثلثی استفاده شد. ساختار این روش به قرار زیر است. دو عدد فازی . در این روش ا(Chang, 1996)معرفی گردید

1مثلثی  1 1 1( , , )M l m u  2و 2 2 2( , , )M l m u (عملگرهای ریاضی این دو عدد در 2 تصویررا در نظر بگیرید .)1 معادله 

 اند. ان داده شدهنش

1

0

l1 m1 u1l2 m2 u2 

 ای از دو عدد فازی مثلثینمونه -2 تصویر

 

                                                 
12 Extent Analysis Method 
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 . عملگرهای ریاضی دو عدد فازی مثلثی1 معادله

1 2 1 2 1 2 1 2

1 2 1 2 1 2 1 2

1 1

1 2

1 1 1 2 2 2

( , , )

* ( * , * , * )

1 1 1 1 1 1
( , , )    ( , , )

M M l l m m u u

M M l l m m u u

M M
l m u l m u

 

    



 

 

ز ادد تقریبی عین دو س آنها دیگر یک عدد فازی مثلثی نبوده و االزم به ذکر است که حاصلضرب دو عدد فازی مثلثی یا معکو

 کنند.حاصلضرب واقعی دو عدد فازی مثلثی و معکوس یکی عدد فازی مثلثی را بیان می

، برای هریک از سطرهای ماتریس مقایسات زوجی، مقدار EAدر روش 
kS، با  که خود یک عدد فازی مثلثی است، مطابق 

 گیرد. مورد محاسبه قرار می 2 معادله

 2 معادله

1

1 1 1

n m n

k kl ij

j i j

S M M



  

 
  

 
  

ها kSها هستند. در این روش بعد از محاسبه ها و شاخصبه ترتیب نمایانگر گزینه jو  iبیانگر شماره سطر و  kدر این معادله 

1که با عبارت 2Mبر  1Mبایستی درجه بزرگی آنها را نسبت به هم بدست آورد. نحوه محاسبه درجه بزرگی  2( )V M M 

 نمایش داده شده است.  3ادله معشود در نشان داده می

 3ادله مع

1 2

1 2

1 2

1 2
1 2

1 2 2 1

1 if  
( )

( ) otherwise

( )
( ) ( )

m m
V M M

hgt M M

u l
hgt M M

u l m m


  




 

  

 

 

 گردد. محاسبه می 4معادله عدد فازی مثلثی دیگر نیز با استفاده از  kمیزان بزرگی یک عدد فازی مثلثی از 

 4معادله 

1 2 1 2 1( ,..., ) ( ),..., ( )k kV M M M V M M V M M    

 شود. عمل می 5معادله ها در ماتریس مقایسات زوجی مطابق با ، برای محاسبه وزن شاخصEAدر روش 

 5معادله 

 1 2( ) ( )     1,2,...,  ,  iW x Min V M M k n k i     

خواهد بود، که این بردار، همان بردار ضرایب غیر بهنجار فازی  6معادله ها مطابق با با توجه به موارد فوق، بردار وزن شاخص

 است. 

 6معادله 

 1 2( ), ( ),..., ( )
T

nW W c W c W c    

iضرایب بهنجار فازی برای هر ضریب با استفاده از رابطه 
i

i

w
w

w





گردند. در قسمت بعدی، کاربست این محاسبه می 
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سازی تکنولوژی بالکچین و نتایج تحلیل، به تفصیل مورد بحث و بررسی های مربوط به پیادهبندی چالشروش برای اولویت

 گیرد.قرار می

 ها و نتایجیافته

تکنولوژی  سازیهای مهم در پیادهبندی چالشبرای تحلیل و اولویت FAHPاین قسمت به معرفی کاربست مدل 

های مهم با ها و استحصال چالشپردازد. به منظور ایجاد درک مشترک نسبت به چالشبالکچین در صنعت بانکداری ایران می

دور فرآیند ارسال و  3. طی (Adler & Ziglio, 1996)توجه به وضعیت صنعت بانکداری ایران، از روش دلفی استفاده شد

شناسایی شدند. طی دورهای مختلف  2جدول های نهایی مطابق با ه بانکی، چالشخبر 12دریافت پرسشنامه و با حضور 

ها بر موضوع ارزهای اجرای روش دلفی نکات مهمی توسط خبرگان اعالم شد که از میان آنها، تمرکز زیاد برخی چالش

های بر چند چالش هستند. بنا به نظر خبرگان، چالشهای جدید عمدتا مشتمل دیجیتال بود الزم به ذکر است که چالش

 ینشده فضا بینییشپ ییراتتغ(، 21)اختالل در بازار یجادا(، 9)یجرا یآنها به ارزها یلارزها و تبد یمتینوسانات ق

تال ( به دلیل وابستگی صرف به مبحث ارزهای دیجی26)یعدم امکان حذف کامل واسطه در موارد کاربرد واقع( و 24)پرداخت

 سازی بالکچین در صنعت بانکداری ایران، با اجماع خبرگان از تحلیل حذف شدند. انداز فعلی پیادهو عدم مربوط به چشم

 های شناسایی شده در مرور ادبیاتهای جدید حاصل از روش دلفی و ارتباط آنها با چالشچالش-2جدول 

 وعههای زیرمجمچالش نام چالش ردیف

1 

 (1جدید بودن و عدم بلوغ تکنولوژی) جدید بودن و عدم بلوغ تکنولوژی

 (2کمبود استانداردهای صنعتی)

 (4های پردازشی)عدم اثبات توانایی تکنولوژی در مدیریت چالش

 (12عدم بلوغ ساختار مدیریت ارزهای دیجیتال)

2 

های امکان تعامل با سیستم

های سنتی موجود و سایر سیستم

 بهمشا

 (3های سنتی)برداری در کنار سیستمهای بهرهقابلیت

عمومی با  بالکچینهای موجود عدم قابلیت کار سیستم

 (32یکدیگر)

3 

عدم آگاهی مردم و فعاالن حوزه 

خدمات مالی و بانکداری نسبت 

 به تکنولوژی

 (5نا آشنایی مردم و فعاالن عرصه مالی با تکنولوژی)

 (22ی)الواکنش فعاالن صنعت خدمات م

4 

 (6امنیت و حفظ حریم خصوصی) امنیت و حفظ حریم خصوصی

 هاییتو مبارزه با فعال یخصوص یممساله حفظ حر یسازمتوازن

 (11)مجرمانه یمال

 یللبه اطالعات به د یتر دسترسسخت هاییزممکان یفبه تعر یازن

 (27ی)اطالعات ورود ییرناپذیریتغ

ر اعمال مقررات ب ینکهامشخص نبودن سطح استقالل کاربران و 

 (28دهد)یقرار م یرشبکه را تحت تاث یشبکه همه اعضا
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 (31پذیری)یتو مسئول یتشفاف

5 

مسائل و مشکالت حوزه قوانین، 

 مقررات و رگوالتوری

 (7یتی)و حاکم یمقررات ی،قانون یعدم بلوغ ساز و کارها

 ینهادها یبرا یجیتالد یکاربران ارزها یتبودن هو یمخف

 (10ی)و نظارت ییتحاکم

 (13ی)و رگوالتور یکتکنولوژ یادز هاییابیبه ارز یازن

 (29ی)و دولت یقانون یمقاومت نهادها

 (31پذیری)یتو مسئول یتشفاف

6 

های مربوط به چالش

های پردازشی، شبکه و زیرساخت

 پذیریمقیاس

 (8پذیری)نیاز به توان پردازشی باال و مقیاس

 (23)د باالبان یبه شبکه با پهنا یازن

 (25)کاوش و  استخراج یندبر بودن فرازمان

7 

ها، های توسعه پروتکلچالش

 ها و رمزنگاریمکانیزم

 (14ی)اجماع و رمزنگار یهامشکل بودن توسعه پروتکل

و  یدسترس یبرا یتیحاکم هاییزمها و مکانتوسعه پروتکل

 یسکبا ر یچندعامل هاییستمس یازهوشمند مورد ن یقراردادها

 (15)باال یافشا

 نهاآ اجرای چگونگی و هوشمند قراردادهای پیرامون شفافیت نبود

 (33)بالکچین طریق از

8 

معماری و مدیریت توسعه 

 افزارنرم

 (16)هادر توسعه برنامه یدجد یهابه نقش یازن

در توسعه  یناناطم یتو قابل یتآزمون امن سازوکارهای

 (17)هابرنامه

 (18)افزارنرم یمعمار هایچالش

 (19)هاعملکرد برنامه یابیارز یدجد هایشاخص

 (20ید)توسعه جد هاییطبه مح نیاز

 

ها رسید. بدین منظور بندی و تحلیل این چالشهای نهایی در پایان فرآیند دلفی، نوبت به اولویتبعد از تعیین چالش

جش ارجحیت یک چالش بر چالش دیگر را تعریف نمود، بایست اعداد فازی مربوط به عبارات زبانی مورد استفاده برای سنمی

 ,Chan, Kumar)ساعتی هستند 9تا   9/1اند. این اعداد برگرفته از طیف مشهور نمایش داده شده 3جدول این اعداد فازی در 

Tiwari, Lau, & Choy, 2008)باشند.  و پایین عبارت زبانی در جدول می، عبارات بینابین به معنی حالت بینابین وضعیت باال 

 Fuzzy AHP(Chan et al., 2008)توابع عضویت فازی مربوط به عبارات زبانی تحلیل -3جدول 

 تابع عضویت عدد فازی عبارت زبانی عدد فازی

 (8و9و10) مطلقا مهمتر 9

 (7و8و9) ینابینب 8
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 (6و7و8) مهمتر یاربس 7

 (5و6و7) ینابینب 6

 (4و5و6) نسبتا مهمتر 5

 (3و4و5) بینابین 4

 (2و3و4) مهمتر یکم 3

 (1و2و3) بینابین 2

 (1و1و1) اندازه مهم یکبه  1

 

نفر از خبرگان عرصه بانکی صورت پذیرفت. خبرگان  12ها توسط با استفاده از این عبارات زبانی، مقایسات زوجی میان چالش

ای از جدول مقایساتن زوجی مورد استفاده در این تحقیق در تریس مقایسات زوجی وارد نمودند. پارهنظرات خود را در ما

شوند و  با توجه به نظر خبره پیرامون نمایش داده شده است. در هر سطر این جدول دو چالش با هم مقایسه می 4 جدول

 شود. به چالش مقابل عبارت زبانی مورد نظر انتخاب می ارجحیت هر چالش نسب

 قسمتی از جدول مقایسات زوجی-4 جدول
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1     2  1 2 3 1 1  2     2 

1     3  2 1 2 1   2 1    3 

 

مورد  2 معادلهبا استفاده از  kSبا تکمیل اطالعات مربوط به ماتریس مقایسات زوجی توسط خبرگان، مقادیر 

گیرند. الزم به ذکر است که مورد محاسبه قرار می 6معادله ها با استفاده از گیرند، در مرحله بعد، وزن شاخصمحاسبه قرار می

Wاوزان فوق)بردار  بایست به اوزان هنجارن می(، اوزان غیربهنجار بوده و این اوزا)W(  تبدیل شوند که این اوزان بیانگر امتیاز

 به نمایش درآمده است.  5جدول ها در فازی چالش AHPها هستند. نتایج مربوط به تحلیل شاخص

داشته  لویت راف قابل توجهی بیشترین اوبا اختال "یمقررات و رگوالتور ین،مسائل و مشکالت حوزه قوان"شاخص 

 و یتامن " و "یو رمزنگار هایزمها، مکانتوسعه پروتکل " یت قابل قبولی با ادبیات موضوع دارد. دو چالشنخکه این امر س

 اینت و زئی اسجاند. اختالف میان امتیاز این دو چالش های دوم و سوم را به خود اختصاص دادهرتبه "یخصوص یمحفظ حر

موجود و  یسنت هاییستمامکان تعامل با س "باشند. سه چالش دو چالش اولویت نسبتا یکسانی را از منظر خبرگان دارا می

ه فی قابل توجبا اختال " افزارتوسعه نرم یریتو مد یمعمار "و  "یبودن و عدم بلوغ تکنولوژ یدجد"، " مشابه هاییستمس یرسا

ه خود شم را بشهای چهارم تا و با اختالفی اندک نسبت به یکدیگر، رتبه  "خصوصی امنیت و حفظ حریم"نسبت به معیار 

ه رتب "ی لوژه تکنونسبت ب یو بانکدار یمردم و فعاالن حوزه خدمات مال یعدم آگاه "اند. در نهایت هم چالش اختصاص داده

 مود. نیز رتبه آخر را کسب ن "یپذیریاسشبکه و مق ی،پردازش هاییرساختمربوط به ز یهاچالش "هفتم و چالش 
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 هابندی چالشاولویت-5جدول 

 وزن نام چالش ردیف

 0.2962 مسائل و مشکالت حوزه قوانین، مقررات و رگوالتوری 1

 0.2255 ها و رمزنگاریها، مکانیزمهای توسعه پروتکلچالش 2

 0.2102 امنیت و حفظ حریم خصوصی 3

 0.0883 های مشابههای سنتی موجود و سایر سیستمتعامل با سیستم امکان 4

 0.0856 جدید بودن و عدم بلوغ تکنولوژی 5

 0.0741 افزارمعماری و مدیریت توسعه نرم 6

 0.0201 وژیکنولعدم آگاهی مردم و فعاالن حوزه خدمات مالی و بانکداری نسبت به ت 7

 0 پذیریدازشی، شبکه و مقیاسهای پرهای مربوط به زیرساختچالش 8

 بندیجمع

پرداخته  ی ایراندر صنعت بانکدار بالکچینسازی تکنولوژی های پیادهبندی چالشدر این مقاله به بررسی و اولویت

قاتی، های تحقیها ابتدا مرور جامعی بر ادبیات موضوع، مشتمل بر مقاالت علمی، پروژهشد. به منظور شناسایی چالش

یف وسیع ه به طهای مربوط به موسسات تحقیقاتی معتبر دنیا انجام شد. با توجهای تحصیالت تکمیلی و گزارشهنامپایان

های ،  شاخصز آنهاهای کاربرد مدنظر تحقیقات فوق و علی الخصوص، تمرکز زیاد بر حوزه  ارزهای دیجیتال در برخی احوزه

صه گان عرموضوع تحقیق، با استفاده از روش دلفی توسط خبر های مرتبط باسایی شده، به منظور استخراج چالششنا

مورد  FAHPیک های شناسایی شده درمرحله قبل با استفاده از تکنبانکداری مورد پاالیش و تلخیص قرار گرفتند. چالش

ورد ادبیات می با نقاط هل توجبندی قرار گرفتند. نکته مهم در ارتباط با نتایج حاصله این بود که نتایج فوق به میزان قاباولویت

ترین چالش یگذاری و حاکمیت در اکثر تحقیقات به عنوان جدتحت بررسی همپوشانی داشت، به عنوان مثال حوزه قانون

ا توجه به انکی، ببدر حوزه خدمات مالی مطرح شده بود. نکته مهم دیگر این بود که از منظر خبرگان  بالکچینسازی پیاده

ر سنگ سایشبکه به عنوان چالشی هم های حوزه زیر ساخت وها، چالشافزاری موجود در بانکختوضعیت موجود منابع س

کنولوژی های مشترک با تهایی با حوزههای مشاهده در پروژهها مطرح نبوده و با توجه به چالش های بزرگ و ریسکچالش

قررات و مهای قوانین، رصههایی مشتمل بر عالمان کاوی و هوش کسب و کار،های عظیم و دادههای دادهمثل پروژه بالکچین

 های به مراتب باالتری را کسب نمودند.، توسعه الگوریتم و توسعه پروتکل اولویتحاکمیت
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