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Abstract
Introduction: The advancement of cognitive science in a field common to computer science is
becoming one of the crucial ways to advance social, economic, technical, and computer science.
Meanwhile, debates over the cryptocurrency and its ecosystem as a thing which is capable of transferring value across cyberspace have been evolving over the past decade. In contrast, the impact of
cognitive science on the electronicization of life is evident. Today’s innovations are developed by
the semantic and cognitive interpretation components and characteristics of the human mind that
work on the relationships between the real and the virtual world. Cryptocurrency, as an innovative
phenomenon needs to be developed by the human mind’s semantic and cognitive interpretation
components and characteristics.
Methods: according to the “Cognitive Banking Ecosystem” model developed by IBM in 2016 in
five layers (core, key activities, capabilities, infrastructure, and tools). The present study uses the
Strauss and Corbin version of the Grounded Theory to systematically analyze social processes in
order to extract elements in each layer according to the exploratory nature of the research.
Results: The final model consists of the five main layers mentioned above and 24 elements that
were approved by submitting a researcher-made questionnaire to the experts.
Conclusion: Since previous researches have focused on some part of the cryptocurrency ecosystem,
the present study attempted to create a whole understanding of the cognitive coding ecosystem and
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to fill in the knowledge gap.
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واژه های کلیدی
اکوسیستم

چکیده
مقدمه :پیشرفت علوم شناختی در حوزه ای مشترک با علوم رایانه ،در حال تبدیل شدن به یکی از راه های مهم پیشرفت
علوم اجتماعی ،اقتصادی ،فنی و رایانه ای است .در همین حین طی دهه گذشته مباحث مرتبط با رمزارز و اکوسیستم
آن به عنوان شی ای که قابلیت انتقال ارزش را در سطح فضای مجازی دارد ،در حال توسعه پیدا کردن است .در تقابل
این دو ،تاثیر علوم شناختی بر الکترونیکی شدن زندگی روزمره به عنوان عاملی تعیین کننده ب رای آن کامال مشهود است.

اکوسیستم شناختی

نوآوری های امروزه توسط اجزای تفسیر معنایی ،شناختی و ویژگی های مشخصه ذهن انسان که بر روی روابط بین دنیای

رمزارز

واقعی و مجازی کار می کنند ،توسعه داده می شوند .رمزارز نیز به عنوان یک پدیده نوآور ،از این مبحث مستثنی نیست و

بیت کوین

الزم است توسط اجزای تفسیر معنایی ،شناختی و ویژگی های مشخصه ذهن انسان توسعه یابد.

نویسنده مسئول

روش کار :با توجه به مدل «اکوسیستم شناختی بانکداری» که توسط شرکت  IBMدر سال  2016در  5الیه (هسته اصلی،

محمد رضا تقوا ،استادیار مهندسی کامپیوتر،

فعالیت های کلیدی ،قابلیت ها ،زیرساخت و ابزار) ط راحی شده است؛ این مدل مبنای کار پژوهش ق رار داده شده و سپس به

دهکده المپیک ،میدان ورزش ،ساختمان
مرکزی دانشگاه عالمه طباطبائی ،تهران ،ایران
ایمیلTaghva@gmail.com :

منظور استخ راج عناصر در هر الیه با توجه به ماهیت اکتشافی پژوهش ،از روش داده بنياد با نسخه  Straussو Corbin

که با تحلیل نظام مند به کشف ف رایندهای اجتماعی می پردازد ،استفاده نمودیم.
یافته ها :مدل نهایی اکوسیستم شناختی رمزارز شامل پنج الیه اصلی و  24عنصر می باشد که با ارائه پرسشنامه محقق
ساخته به خبرگان ،مورد تایید ق رار گرفت.
نتیج هگیری :با توجه به آن که پژوهش هاي پيشين به بخشي از اكوسيستم رمزارز پرداخته بودند ،در پژوهش حاضر
تالش شد تا درک كلي از اکوسیستم شناختی رمزارز ایجاد شده و شکاف دانشی مذکور پر شود .الزم به ذکر است با توجه به
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جديد بودن موضوع رمزارز و احتمال تغيير در اكوسيستم فعلي ،در آينده مطالعات گسترده تري دراين حوزه صورت پذيرد.

مقدمه

زماني كه يك سازمان تشكيل روابط نظاممندي می دهد ،روابطی بين

همه اجزاي اصلي در ساختمان آن بستگي دارد ( .)1اکولوژي شناختي

اجزاي تشكيل دهنده آن پديدار مي شود و در نهايت وقتي در يك محيط

مطالعه متني پديدههاي شناختي است که به طور خاص اشاره به

قانونمند و هدفدار بين محيط و سازمان ها ،اين مجموعه را در اصطالح
اكوسيستم مي نامند .استقرار پايدار هر اكوسيستم منحصرا ً به مشاركت

پديدهاي شناختي بايد شامل درک محيط هايي که در آن فرايندهاي

قرار مي گيرد ،يك سيستم بزرگتر را شكل مي دهد .به دليل وجود روابط

وابستگي متقابل وب به عناصر اکوسيستم شناختي دارد .بنابراين درک
شناختي توسعه مي يابند و عمل ميکنند ،باشد .صحبت كردن درباره
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اكولوژي شناختي مثل اين استعاره است كه سيستم هاي شناختي با

هوش انساني )4 ،تعامل به شكل يك رفتار طبيعي می باشد .نهايتاً

تمام ارگان هاي بيولوژيكي بايد ارتباطات آن ارگان را با ساير ارگان ها و

اختيار داشته باشند .اصوال فناوری های شناختي قابليت هاي پيش بيني

محاسبات شناختي سازمان ها را قادر ميسازد اطالعات ارزشمندي را در

نگاه خاصي شبيه به سيستم هاي بيولوژيكي هستند .براي درك كامل

به موقع در زمان واقعي را ايجاد ميكنند.

با شرايط فيزيكي محيط پيرامونش درك كرد .بنابراين درك پديده هاي

شناختي بايد شامل درك محيط هايي كه در آن فرايندهاي شناختي

این روزها را به عنوان رنسانس علوم شناختی معرفی نموده اند .این

در حالي كه نظریه هاي شناختي از تحليل واحدهاي تعريف شده توسط

فرایندهای استداللی است که مشخصه تمامی فرایندهای تصمیم گیری

عناصر وابسته به هم تغيير مييابد ،مطالعه سيستم هاي شناختي اهميت

بر پایه کاربردهای برگرفته از علوم رایانه ،ریاضیات ،و فناوری منجر

شاخ و برگ هاي مختلفي اشاره دارد كه در واقع هسته اصلي علم شناختي

شناختی که بخشی از انفورماتیک شناختی را شکل می دهد به چالشی

مسئله به دلیل کشف وظایف و عملیات ادراک ،تفسیر ،فهم ،تحلیل و

توسعه مي يابند و عمل ميكنند باشد (.)2

ذهن انسان می باشد .این فرایندها به همراه الگوریتم های توسعه یافته

ويژگي هاي موروثي عناصر به سمت تعريف واحدهاي الگويي پوياي

به شکل گیری انفورماتیک شناختی شده است .موضوع سیستم های

روز افزوني در علوم شناختي پيدا مي كند .عناصر اكولوژي شناختي به

جدید برای کارهای تحقیقاتی و کاربردی تبدیل شده است .دنیای واقعی

نيست .اما امروزه به موضوع شناخت به عنوان يك پديده بيولوژيكي نگاه

و مجازی ،اجزاء و ویژگی های آنها ،به طور فزاینده ای با مشاهدات ،دانش

ميشود تا يك فرايند منطقي ( Bateson .)1در مطالعه اش حلقه هايي

را نشان مي دهد كه ذهن در بدن و در محيط اطراف سيستم شناختي

و همچنین زندگی روزمره ما آمیخته شده است .این حوزه ای است که

مي كند ( .)2مرزهاي واحد تجزيه و تحليل در برخي از مناطق علوم

هستند ،مناظره کرد ( .)5در  30سال گذشته حداقل سه حوزه نگاه

در آن می توان رشد رایانه و علوم شناختی را که هم اکنون در اوج خود

توضیح مي دهد و توصيه هاي افالطون را با پيچيدگي سايبرنتيكي تصريح

عميق اکولوژيکي به مسئله شناختي داشته اند .روان شناسي اکولوژيکي

مختلف شناختي با مهاجرت مطالعات محققان از واحدهاي تعريف شده

كه با هم همبستگي متقابل دارند ،گسترش يافته است ( .)3اين دقيقاً

 ،Gibsonاکولوژي ذهن  Batesonو نظریه فعاليت تاريخي_فرهنگي
 . Sovietبنابراین در حوزه هاي مالي توجه نسبتاً کمتري به نظریه های

پيگيري پديده شناختي دانشمندان را متقاعد ميکند که از مرزهاي

می باشد که اکوسیستم شناختی بانکداری را ارائه نموده است (.)6

طور فزاينده با يکديگر همپوشاني دارند .پيش بيني اميدواركننده اين

کوین را ارائه نمود ( Coin Desk .)7نیز در گزارشی در سال 2017

در قالب ويژگي هاي موروثي عناصر به قالب الگوهاي پوياي عناصري

رويكردي هست كه  Batesonنيز از آن حمايت ميكند .همان طور که

شناختي شده است .تنها مطالعه توسط شرکت  IBMدر دسامبر 2016

در حوزه رمزارز نیز  )2016( Wornerاکوسیستم استارت آپ بیت

موجود واحدهاي تجزيه و تحليل استفاده کنند ،رويکردهاي مختلف به

است که همبستگي غني مغز ،بدن و جهان ،رشته هاي بسياري را به يک

اکوسیستم کسب و کار بر مبنای زنجیره بالک را ارائه نمود ( .)8با به

رويکرد منسجم به ذهن به عنوان يک ويژگي از اکوسيستم هاي شناختي

وجود آمدن پدیده های جدید بین رشته ای چون رمزارز ،پرداختن به

ايجاد ميكند ( .)4همزمان كه شاخه اكولوژي شناختي رشد مي كند و

اکوسیستم شناختی این پدیده نو ظهور حائز اهمیت خواهد شد.

بالغ مي شود ،درك بهتري از فرايندهاي شناختي حاصل مي شود .اين

هدف این مطالعه در نظر گرفتن الیه های معنایی قرار گرفته در

موضوع هم به لحاظ همگرايي و از منظر روابط كاركردي ميان عناصر

اکوسیستم رمزارز و توسعه آن توسط اجزای تفسیر معنایی ،شناختی

اكولوژي شناختي معاصر صادق است و هم به لحاظ فرافيزيكي در جايي

و ویژگی های مشخصه ذهن انسان می باشد .این موضوع عالوه بر

كه درك انقالب شناختي است كاربرد دارد (.)4

فراهم آوردن امکان توصیف دقیق پدیده رمزارز و اکوسیستم مربوط

بر اساس گفته هاي  IBMطي گزارش منتشر شده توسط فايننشال

به آن ،تحلیل عمیق آنها را نیز امکان پذیر می سازد .این نوع رویکرد به
موضوع ،از طریق انجام کارهایی برای یکپارچه کردن موضوعات رمزارز

برند در سپتامبر « :2016راه حل هاي محاسباتي شناختي ،قابليت هاي

با ارزشي را به انجام پردازش و عملكرد مناسب تر داده ها ايجاد مي كند تا

و جنبه های شناختی که از روش های انسانی تحلیل داده اقتباس شده

آنها مي توانند مانند سازمان ها فكر كنند عمل كنند و اقدام انجام

توجه سایر نویسندگان قرار نگرفته است ،در نتیجه محتوای ارائه شده

است ،امکان پذیر شده است .از آنجایی که این موضوع تاکنون مورد

بتوانند با توانمند ساختن سيستم ها ،رفتاري مشابه انسان ايجاد نمايند،

در این مقاله در برگیرنده دستاوردهای اختصاصی و نوآورانه از منظر

دهند» .چهار اصلي كه زيرساخت محاسبات شناختي را ايجاد مي كند

علمی است .این مطالعه سعی دارد تا با یک روش علمی ،چهارچوب

شامل )1 :يادگيري و ارتقاء )2 ،ايجاد سرعت و مقياس )3 ،تجميع
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مفهومی برای اکوسیستم شناختی رمزارز را توسعه دهد .هدف اصلی

 IBMدر سال  2016ارائه شده است که به عنوان مدل پایه مدنظر قرار

بود و نتایج آن بیان گر الیه های اصلی اکوسیستم شناختی بانکدرای و

قابلیتها ،زیرساخت و ابزار) به عنوان الیههای اصلی در مدل تحقیق در

این مطالعه پر کردن خال دانشی مذکور از طریق روش تحقیق اکتشافی

داده شده است (شكل  .)1الیههای اصلی آن (هسته ،فعالیتهای کلیدی،

عناصر مربوط به هر الیه در حوزه اکوسیستم شناختی رمزارز بود.

نظر گرفته شد ( .)6در گام دوم با توجه به ماهیت اکتشافی پژوهش ،به
منظور مشخص شدن عناصر هر الیه ،از روش داده بنياد استفاده شد .داده

روش کار

بنياد یک روش پژوهش کیفی است که به طور خاص برای پژوهشهای

پژوهش حاضر از نوع پژوهش اکتشافی بود که سعی در شناخت

اکتشافی که به دنبال نظریهپردازی یا دستیابی به الگو هستند ،مناسب

گام اول با توجه به مدل اکوسیستم شناختی بانکداری که توسط شرکت

داوری یا فرضیه به گردآوری و تحیلی دادهها بپردازد (.)9

میباشد ،چرا که به پژوهشگر اجازه میدهند با ذهن باز و به دور از پیش

اکوسیستم شناختی رمزارز و توسعه مدل آن داشت .به این منظور در

شکل  .1اكوسيستم شناختي بانكداري بر اساس گزارش  IBMفايننشال برند ،سپتامبر 2016

جامعه پژوهش ،خبرگان حوزه رمزارز در سال  1398در تهران بودند.

شدیم ادامه یافت .در مجموع  13مصاحبه نیمه ساختاریافته انجام شد.

در این استفاده شد .خبرگان حوزه رمزارز ،در خصوص شاخص های هر

شد .مصاحبه شامل سواالت باز در پنج بخش (هسته مرکزی اکوسیستم،

کلیه مصاحبه ها ضبط گردید و در مجموع  790دقیقه مصاحبه انجام

شیوه نمونه گیری هدفمند در این مطالعه با توجه به کمبود تعداد خبرگان

فعالیت های کلیدی ،قالبیت ها ،زیرساخت و ابزار) انجام شد .همچنین

یک از الیه های مدل اکوسیستم شناختی مورد پرسش قرار گرفتند.

برای تکمیل داده ها و بررسی ابعاد مختلف موضوع مورد بررسی ،عالوه

مصاحبه ها تا نقطه اشباع یعنی تا هنگامی که با داده های تکراری مواجه
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بر مصاحبه ،از مشاهده مشارکتی نیز استفاده شد .برای تجزیه و تحلیل

 7طبقه ،بخش ابزار  7طبقه به دست آمد .برای اطمینان از روایی و

باز ،محوری و انتخابی نسخه  Straussو  Corbinکه شیوه مورد

( .)10در اين حالت ،روايي و پايايي به جاي اين كه از طرف داوران

پایایی پژوهش ،از صحت سنجی  Rigorیا استحکام داده ها استفاده شد

داده ها برای هر یک از پنج بخش ذکر شده ،از سه مرحله کدگذاری

خارجي تاييد يا رد شود ،به طور فعال حاصل مي شود ( .)10اين روش

استفاده در روش داده بنياد می باشد استفاده شده است ( .)9در مرحله

کدگذاری باز ،متن کلیه مصاحبه ها به صورت جداگانه مطالعه و مفاهیم

اشاره به ساز و كارهايي دارد كه براي تضمين تدريجي روايي و پايايي و

استخراج شده از مرحله قبل با یکدیگر مقایسه شده و یکپارچه گشتند.

اين روش در همه مراحل اين مطالعه انجام گرفت تا با شناسايي و اصالح

در نتيجه دقت علمي پژوهش در طي انجام تحقيق انجام مي شود (.)10

و مقوله های آن استخراج شد .در مرحله کدگذاری محوری ،مقوله های

خطاها قبل از ورود به مدل و قبل از اين كه تحليل را مخدوش می سازد،

در مرحله کدگذاری انتخابی ،مقوله ها و ابعاد آنها مقایسه و یکپارچه

نوعي يافته پژوهشي معتبر ايجاد كند .برای این منظور تاکید بر نوشتن

شدند و طبقات نهایی به دست آمد .در این مرحله برای هر یک از

یادآورهای متعدد ،نمونه گیری نظری ،دقت در کدگذاری و دسته بندی

الیه های اکوسیستم شناختی که به عنوان اندیشه های اصلی در نظر

می شد .مدل نهایی تحقیق (شکل  )3مشابه مدل اکوسیستم شناختی
بانکداری تصویرسازی شد و نهایتاً به منظور ارزیابی نهایی در اختیار دو

گرفته شده است ،طبقاتی حول آن برای استخراج عناصر مدل نهایی

گسترش یافت (شكل  .)2در نهایت برای بخش هسته  1طبقه ،بخش

نفر خبرگان قرار داده شد تا به تایید نهایی برسد.

فعالیت های کلیدی  5طبقه ،بخش قابلیت ها  5طبقه ،بخش زیرساخت

شکل  .2طبقات مفهوم الیه های اکوسیستم شناختی رمزارز
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شکل  .3اکوسیستم شناختی رمزارز

یافته ها

 13نفر از متخصصان رمزارز در مطالعه شرکت نمودند که همگی مرد

است و باعث ايجاد اين اكوسيستم شده است.

ارشد نرم افزار که همگی محقق ،مدرس و فعال حوزه رمزارز بودند با

از منظر مصاحبه شوندگان نگهداری ،تجارت ،تبادل/معاوضه و کاوش

که بر مبنای اکوسیستم شناختی بانکداری می باشد .جدول  1نتایج

خرید انواع رمزارزها و نگهداری آن جهت استفاده در معامالت به عنوان

همه شرکت کنندگان در مصاحبه اعتقاد داشتند که هسته اصلی

و کسب سود ناشی از نوسانات قیمتی نیز از جمله فعالیت هایی است
که اخیرا ً مورد توجه قرار گرفته است و تعدادی از مصاحبه شوندگان (6

فعالیت های کلیدی :نگهداری ،تبادل ،کاوش ،تجارت؛ قابلیت ها:

تجارت رمزارزها یکی از مهمترین فعالیت ها در اکوسیستم شناختی

بودند 2 .نفر دارای مدرک دکتری مهندسی رایانه و  11نفر کارشناس

در اليه بعدي فعاليت هاي مربوط به رمزارز قرار دارد .فعالیت های کلیدی

تحلیل داده های حاصل از مصاحبه برای هر الیه از اکوسیستم شناختی

رمزارزها می باشد .برخی از مصاحبه شوندگان ( 3نفر) اعتقاد داشتند که

حاصل از کدگذاری را نمایش می دهد.

وسیله مبادله (پول) مهمترین فعالیت رمزارز می باشد .تجارت رمزارزها

اکوسیستم شناختی رمزارز ،رمزارزها می باشند .با توجه به جدول ،1
طبقات مفهومی ای به شرح زیر حاصل شد .هسته اصلی :رمزارز؛

نفر) به آن اشاره داشتند .این گروه اعتقاد داشتند در آینده ای نزدیک

نوآوری ،چابکی ،ریسک ،تحلیل ،مشارکت و همکاری؛ زیرساخت:

رمزارز خواهد بود.

فرایند ،ابزار ،فناوری ،قوانین ،امنیت ،دانش ،مردم؛ ابزار :کیف پول،

اليه بعدي قابليت ها می باشد .قابليت ها شامل توانايي تحليل ،نوآوري،

صرافی ،ابزارهای تصمیم گیری ،سرمایه گذاری ،ICO ،OTC ،زنجیره

ريسك ،چابكي ،همكاري و مشاركت مي باشد .به اين معنا كه يك

بالک .در ادامه این طبقات حول اندیشه اصلی که همان «مدل

اكوسيستم رمزارز بايد براي انجام فعاليت هاي كليدي اشاره شده ،اين

مفهومی هر الیه را به تصویر کشیده است.

امكان پذير نخواهد بود.

اکوسیستم شناختی رمزارز» است ،توسعه یافتند .شکل  2طبقات

قابليت ها را داشته باشد در غير اين صورت انجام فعاليت هاي كليدي

با تحليل داده هاي حاصل از كدگذاري محوري مشخص گرديد که در

زيرساخت داشتن اين قابليت ها که الیه بعدی این اکوسیستم می باشد

اين اكوسيستم رمزارز در مركز آن قرار داد كه محوريت اين اكوسيستم

شامل :ابزار ،تكنولوژي ،فرايند ،قوانين ،دانش ،امنیت و مردم است كه
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توسعه مدل اكوسيستم شناختي رمزارز

بايد به گونه درستي در كنار يكديگر قرار گيرند و با یکدیگر در تعامل

ديگر عناصر هر اليه با عناصر ساير اليه ها نيز مرتبط خواهد بود بنابراين

بنابراين با در نظر گرفتن رمزارز كه هسته اين اكوسيستم مي باشد به

اكوسيستم را دچار اختالل خواهد كرد .شکل  3اکوسیستم شناختی

هر عنصري در هر اليه نيازمند حضور ساير عناصر مي باشد .از طرف

نهایی به تایید دو نفر از خبرگان قرار گرفت.

كليه عناصر با يكديگر در ارتباط هستند و عدم حضور يك عنصر كل

باشند تا بتواند قابليت هاي اشاره شده را ايجاد نمايد.

رمزارز را نشان می دهد .جهت ارزیابی نهایی مدل توسعه یافته ،مدل

عنوان يك اليه مجزا ،اين مدل داراي پنج اليه می باشد .از یک طرف،

جدول  .1نتیجه کدگذاری محوری الیه های اکوسیستم شناختی رمزارز

فعالیت های کلیدی
نگهداری ()H
تجارت ()W

شاهد
خرید رمزارز جهت ذخیره ( ،)H1خرید و نگهداری رمزارز به عنوان دارایی دارای ارزش مانند دالر ()H2
خرید و فروش رمزارز جهت سوداگری ( ،)W1خرید در زمان کاهش قیمت و فروش در زمان افزایش قیمت رمزارز ( ،)W2سوداگری رمزارز
( ،)W3تریدینگ ( ،)W4خرید و فروش رمزارز ()W5

تبادل ()U

تبدیل رمزارزها به یکدیگر ( ،)U1معاوضه رمزارز با فیات یا بالعکس ()U1

کاوش ()K

کاوش ( ،)K1کاووش و تایید تراکنش ()K2

شاهد

قابلیت ها

چابکی ()B

توانایی پاسخ گویی به تغییرات اکوسیستم ( ،)B1ورود سریع به بازارهای جدید ()B2

نوآوری ()N

ایجاد نیاز در بازارهای قدیمی با استفاده از رمزارز ( ،)N1توسعه کاربری های جدید برای رمزارز ( ،)N2توسعه محصوالت و خدمات نوآورانه ()N3

ریسک ()R

سرمایه گذاری های خطرپذیر ( ،)R1ریسک ورود به فضای جدید تبادل ()R2

تحلیل ()Z

آینده پژوهی ( ،)Z1پیش بینی آینده ( ،)Z2تحلیل تکنیکی و بنیادی ()Z3

مشارکت و همکاری ()M

مشارکت با مراجع قانون گذاری ( ،)M1مشارکت با فین تک ها ( ،)M2ایجاد ارتباط با سایر صنایع جهت پذیرش رمزارز ()M3

زیرساخت
فرایند ()F
ابزار ()A

شاهد
ایجاد فرایندها ( ،)F1مشخص بودن شیوه انجام فعالیت ها ()F2
وجود ابزارهای تصمیم گیری ( ،)A1ابزارهای خرید و فروش ( ،)A2محیط امنی برای نگهداری رمزارزها ()A3

قوانین ()G

مطابقت انجام فعالیتها با قوانین و مقررات ( ،)G1وجود زیرساختهای قانونی ( ،)G2قانونی بودن رمزارزها ( ،)G3انجام عملیات به شکل قانونی ()G4

فناوری ()T

دسترسی به اینترنت ( ،)T1فناوری و زیرساخت های مورد نیاز ()T2

دانش ()K

دانش استفاده از رمزارزها ( ،)K1شناخت کافی از رمزارزها ( ،)K2وجود آموزش های الزم جهت خرید و فروش و نگهداری ( ،)K3آموزش نحوه
خرید و فروش و نگهداری رمزارزها ()K4

امنیت ()S

حفظ محرمانگی اطالعات کاربران ( ،)S1محیط امن برای نگهداری رمزارز ( ،)S2عدم وجود ریسک هک شدن ()S3

مردم ()P

پذیرندگان رمزارز ( ،)P1افرادی که از رمزارز استفاده نمایند ()P2

ابزار

کیف پول ()W
زنجیره بالک ()Y

شاهد
کیف پول سرد ،کیف پول گرم ،محل نگهداری رمزارز ()W1
زنجیره بالک ( ،)Y1شبکه نظیر به نظیر ()Y2

ابزارهای تصمیم گیری ( )Dاعالم قیمت رمزارز ( ،)D1اعالم کارمزدها ()D2
OTC 1

برای خریدها حجم باال از ابزاری تحت عنوان «مقابل میز» استفاده می شود.

ICO 2

ابزار معرفی رمزارز جدید و ایجاد مخاطب برای آن

سرمایه گذاری ()I
صرافی ()X

سرمایه کافی ( ،)I1سرمایه گذاری های خطرپذیر ( ،)I2امور مالی ()I3
وب سایت ( ،)X1مرکز تبادل رمزارز ( ،)X2محل خرید و فروش رمزارز ( ،)X3صرافی رمزارز ()X4
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رمزارز و داشتن دانش استفاده از آن )6 ،حفظ امنیت كاربران و حفظ

پژوهشهاي پيشين به بخشي از اكوسيستم رمزارز پرداخته بودند؛ براي

امنيت رمزارزها در كيف پول )7 ،مردم و وجود افرادي كه از وارد اين

رمزارز) را مورد بررسي قرار داده بود و آن را به دو بخش با چالشگران

نمايند ،داراي اهميت مي باشد.

كسب و كارهاي بر مبناي زنجيره الك در صنعت خدمات مالي را در سال

مهمترين ابزار نگهداري رمزارزها كه به دو دسته كيف پول گرم و كيف

در رمزارز را در سه اليه «برنامه هاي كاربردي و راه حلها»« ،خدمات و

انتقال رمزارز )3 ،ابزارهای تصمیم گیری براي اعالم آخرين نرخ و قيمت

از پژوهش حاضر ايجاد درک كلي از اکوسیستم شناختی رمزارز و طراحي

شامل سرمايه گذاري هاي خطرپذير و ابزاري براي توسعه اكوسيستم،

مدل اکوسیستم شناختی بانکداری و استخراج عناصر هر الیه با استفاده

سرد مي باشند و خدمات بسيار ديگري را نيز ارائه مي دهند OTC )6 ،ها

عناصر اليههاي اصلي از نظر متخصصين حوزه رمزارز استفاده شده است.

به عنوان ابزاري براي معرفي رمزارزهاي جديد ،می باشد .بدین ترتیب

مثال  )2016( Wornerاكوسيستم بيت كوين (به عنوان اولين و مهمترين

اكوسيستم شوند و از آنها در انجام امور روزمره و زندگي خود استفاده

و بدون چالشگران تقسيم نموده بود Coin Desk .نيز تنها اكوسيستم

و در آخرین الیه یعنی الیه ابزار 7 ،عنصر شامل )1 :کیف پول به عنوان

 2017مورد مالحظه قرار داده بود كه در واقع تنها تكنولوژي مورد استفاده

پول سرد تقسيم مي شود )2 ،زنجیره بالک به عنوان زيرساخت در

ميان افزارها»« ،زيرساخت و پروتكلهاي پايه» ،مطالعه نموده بود .هدف

رمزارزها ،اعالم به صرفه ترين كارمزد براي انتقال و  )4 ،....سرمایه گذاری

مدلی برای شرح آن بود که با استفاده از مبنا قرار دادن الیههای اصلی

 )5صرافی ها كه محل تبادل رمزارزها و ارائه انواع كيف پول هاي گرم و

از روش داده بنياد و بررسی اکتشافی این اکوسیستم بود .براي استخراج

كه محل خريد و فروش رمزارزها در حجم باال مي باشند و  ICO )7ها

نظريه هاي مستخرجه از اين پژوهش بعد از مرحله كدگذاري انتخابي،

مدل اکوسیستم شناختی رمزارز با  5الیه و  24عنصر به شرح شكل 3

براي اليه هاي مختلف اكوسيستم شناختي به ترتيب به شرح زير مي باشد:

گسترش یافت.

توليد شده مي باشد قرار دارد .رمزارزها مي تواند رمزارز بين المللي و يا

وجود خبرگان به تعداد و به خبرگي كافي )2 ،عدم وجود پيشينه تحقيق

در الیه دوم فعالیت های کلیدی 4 ،عنصر نگهداری ،تجارت ،تبادل و

موضوعي در كدهاي استخراج شده .پيشنهاداتی که از سوی پژوهشگران

 )1نگهداري رمزارز ،براي استفاده از آن به عنوان وسيله مبادله در خريد

رمزارز و احتمال تغيير در اكوسيستم فعلي ،در صورت تغيير در هر

آن ،يعني خريد در قيمت پايين و فروش در قيمت باال كه در واقع نوعي

با توجه به وجود پيش بيني هايي مبني بر اين كه اكوسيستم بانكداري

رمزارزها و يا تبديل به فيات مي باشد )4 ،كاوش و استخراج رمزارزها

سيستم بانكي ارائه مي گردد:

در الیه سوم قابلیت ها 5 ،عنصر شامل )1 :چابکی و قابليت هماهنگي

• استفاده از رمزارزهاي عمومي مانند بيت كوين ،اتريوم ،ريپل و  ...در

برای الیه هسته اصلی ،تک عنصر رمزارز كه شامل كليه رمزارزهاي

در انجام اين پژوهش محدوديت هايي به این شرح وجود داشت )1 :عدم

رمزارزهاي ملي باشد و در نوع تكنولوژي آن نيز تفاوتي وجود ندارد.

كافي در حوزه اكوسيستم شناختي در حوزه های مالی )3 ،پراكندگي

کاوش قرار دارد .بنابراين  4فعاليت كليدي در اكوسيستم رمزارز شامل:

این مطالعه توصیه می گردد شامل )1 :با توجه به جديد بودن موضوع

و فروش كاال و خدمات )2 ،تجارت رمزارز و استفاده از اختالف قيمت

بخش از اكوسيستم ،مدل ارائه شده در اين مقاله بروزرساني گردد)2 .

سوداگري رمزارز است )3 ،تبادل رمزارز تبديل آن به انواع ديگري از

جاي خود را به اكوسيستم رمزارز بدهد ،پيشنهادات زير خطاب به

براي آن دسته از رمزارزهايي كه قابليت كاوش را دارند ،مي باشد.

• استفاده از رمزارزها در سرمايه بانك ها همانند ارزهاي خارجي

سريع با اكوسيستم پويا و همواره در حال تغيير رمزارز )2 ،نوآوری

تبادالت بين بانكي

ریسک پذيري و تحمل ريسك باال )4 ،تحلیل اكوسيستم و تغييرات آن

براي توسعه صادرات و واردات

به منظور پيش رو بودن در اين اكوسيستم بكر و ناب )3 ،قابليت

• در اختيار قرار دادن رمزارزهاي خاص به صادركنندگان و واردكنندگان

و مشارکت در فعاليت هاي جديد.

• ايجاد آشنايي مردم با رمزارزها به منظور ايجاد فرهنگ عمومي
استفاده از آنها و ايجاد قابليت تميز بين رمزارزهاي غيرقانوني و قانوني.

در الیه چهارم زیرساخت 7 ،عنصر شامل )1 :مشخص بودن و شفاف
بودن فرایندهاي موجود )2 ،دسترسي به ابزارهاي مورد نياز براي انجام

• استفاده از فناوری و زيرساخت زنجيره بلوك به عنوان بستر تبادالت

اكوسيستم رمزارز )4 ،دسترسي به فناوری و به روز نگه داشتن آنها و

نتیجه گیری

فعاليت هاي كليدي )3 ،وجود قوانین و مقررات انجام فعاليت ها در

استفاده از تكنولوژي هاي روز دنيا )5 ،به روز نگه داشتن دانش حوزه

باتوجهبهآنکهپژوهشهايپيشينبهبخشيازاكوسيستمرمزارزپرداختهبودند،
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توسعه مدل اكوسيستم شناختي رمزارز
تشکر و قدردانی

در پژوهش حاضر تالش شد تا درک كلي از اکوسیستم شناختی رمزارز ایجاد شده

 به واسطه، مدرس دانشگاه عالمه طباطبایی،آقای محمد مهدی قوچانی

 این اکوسیستم،بزرگ شدن اکوسیستم موجود و اضافه شدن بازیگرانی به آن
.میبایست در طول زمان مجددا ًمطالعه شده و مدل حاصل شده بروزرسانی شود

 با توجه به رشد روزافزون در حوزه رمزارز و امکان.و شکاف دانشی مذکور پر شود

 مدرس دانشگاه تهران و جناب،از جناب آقای دکتر سعید عربلوی مقدم

.راهنمایی های ارزنده شان تقدیر می گردد
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