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ﺧﻄﺮات ﺳﺎﯾﺒﺮی در ﺑﺎزار ﻫﻨﺮ و راهﺣﻞ ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ ﺟﺮاﯾﻢ اﯾﻨﺘﺮﻧﺘﯽ
 18ﻣﺮداد 1397
در اﯾﻦ دوره از ﻣﻘﺎﻻت از ﮔﺰارﺷﺎت ﻫﯿﺴﮑﺎﮐﺲ درﺑﺎرۀ ﺑﺎزار ﻫﻨﺮ ﮐﻪ در 4ﻗﺴﻤﺖ ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ ،در ﺑﺨﺶ اول اﯾﻦ ﮔﺰارش
ﺟﺮاﯾﻢ اﯾﻨﺘﺮﻧﺘﯽ ﺑﺎزارﻫﻨﺮ ،ﺣﻤﻼت ﺳﺎﯾﺒﺮی ،ﺑﻼﮐﭽﯿﻦ ﻫﺎ و  GDPRو ﻧﻈﺮﺳﻨﺠﯽﻫﺎی ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺎرﮐﺖ ﺟﻬﺎﻧﯽ ﻫﻨﺮ را ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ ﻗﺮار
ﻣﯽدﻫﯿﻢ و ﺳﭙﺲ ﻧﮕﺎﻫﯽ ﮐﻮﺗﺎه دارﯾﻢ ﺑﺮ آﻧﭽﻪ در اﯾﻦ ﮔﺰارش ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ.

ﮔﺎﻟﺮی آرﺗﯿﺒﯿﺸﻦ ﻫﺮﺳﺎﻟﻪ ﮔﺰارﺷﺎت ﺟﻬﺎﻧﯽ ﻣﻌﺘﺒﺮ در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ ﺑﺎزارﻫﻨﺮ را ﮐﻪ ﻫﺮﺳﺎﻟﻪ در ﺳﺮاﺳﺮ ﺟﻬﺎن ﻣﻨﺘﺸﺮ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ را
ﺧﺮﯾﺪاری ﻣﯽﮐﻨﺪ و در اﺧﺘﯿﺎر ﺧﻮاﻧﻨﺪﮔﺎﻧﺶ ﻗﺮار ﻣﯽدﻫﺪ ،در اﯾﻦ دوره از ﻣﻘﺎﻻت ﮔﺰارﺷﺎت ﻫﯿﺴﮑﺎﮐﺲ درﺑﺎرۀ ﺑﺎزار ﻫﻨﺮ در
4ﻗﺴﻤﺖ ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ ﮐﻪ در ﺑﺨﺶ اول اﯾﻦ ﮔﺰارش ﺟﺮاﯾﻢ اﯾﻨﺘﺮﻧﺘﯽ ﺑﺎزارﻫﻨﺮ ،ﺣﻤﻼت ﺳﺎﯾﺒﺮی ،ﺑﻼﮐﭽﯿﻦ ﻫﺎ و  GDPRو
ﻧﻈﺮﺳﻨﺠﯽﻫﺎی ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺎرﮐﺖ ﺟﻬﺎﻧﯽ ﻫﻨﺮ را ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ ﻗﺮار ﻣﯽدﻫﯿﻢ و ﺳﭙﺲ ﻧﮕﺎﻫﯽ ﮐﻮﺗﺎه دارﯾﻢ ﺑﺮ آﻧﭽﻪ در اﯾﻦ ﮔﺰارش
ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ.

ﻃﺒﻖ ﮔﺰارﺷﺎت ﻫﯿﺴﮑﺎﮐﺲ ﺑﺎزار آﻧﻼﯾﻦ ﻫﻨﺮ ﻣﺒﻬﻢ ﺑﺎﻗﯽ ﻣﺎﻧﺪه اﺳﺖ؛ رﺷﺪ اﯾﻦ ﺑﺎزار روﻧﺪ ﮐﻨﺪی دارد و ﺑﺎ ادﻏﺎمﻫﺎی ﺟﻬﺎﻧﯽ ،ﺑﺎزار
ﭘﺮازدﺣﺎﻣﯽ ﺷﺪه اﺳﺖ ،اﯾﻦ درﺣﺎﻟﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ 81درﺻﺪ از ﭘﻠﺘﻔﺮمﻫﺎ و ﮐﺎرﺑﺮان ﻫﻨﻮز اﻧﺘﻈﺎر ﺑﯿﺸﺘﺮی از اﯾﻦ ﺑﺎزار دارﻧﺪ .ﮐﻤﺒﻮد
ﺷﻔﺎﻓﯿﺖ ،ﺑﻪﺧﺼﻮص در ﻣﻮرد ﻗﯿﻤﺖﮔﺬاری ،ﻃﺒﻖ ﮔﺰارﺷﺎت ﻫﯿﺴﮑﺎﮐﺲ ﺑﻪﻧﻈﺮ اﺻﻠﯽﺗﺮﯾﻦ ﻋﺎﻣﻞ اﻓﺖ ﺑﺎزار آﻧﻼﯾﻦ در اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ
اﺳﺖ و ﺑﻌﯿﺪ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪزودی ﺣﻞ و ﻓﺼﻞ ﺷﻮد .اﻣﺎ ﻫﻤﺎﻧﻄﻮرﮐﻪ ﻣﯽﺑﯿﻨﯿﻢ و اﻧﺘﻈﺎر ﻣﯽرود در ﺑﺴﯿﺎری از ﺑﺨﺶﻫﺎی ﺧﺮﯾﺪآﻧﻼﯾﻦ و
ﻣﺮﺟﻊ ﻣﺸﺨﺺ ﮐﺎر دﺷﻮاری ﻫﻢ ﻫﺴﺖ .ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ
در ﺑﺎزاری ﮐﻪ ﻫﺮﮐﺲ ﻗﯿﻤﺖ ﺧﻮد را اراﺋﻪ ﻣﯽدﻫﺪ ،رﺳﯿﺪن ﺑﻪ ﯾﮏ ﻗﯿﻤﺖ
ِ
ﻫﯿﺠﺎن زﯾﺎد ﻧﺴﺒﺖﺑﻪ ﺑﻼﮐﭽﯿﻦ از ﺑﯿﻦ رﻓﺖ و اﮐﻨﻮن ﺑﺴﯿﺎری ادﻋﺎ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺗﻤﺎم ﻣﺸﮑﻼت ﺑﺎزار را رﻓﻊ ﮐﻨﻨﺪ .در اﯾﻦ
ﮔﺰارش ،ﻫﯿﺴﮑﺎﮐﺲ درﺣﺎل ﺑﺮرﺳﯽ ﺗﺎﺛﯿﺮ ﺑﻼﮐﭽﯿﻦ و رﻣﺰﻧﮕﺎری ﻣﻌﮑﻮس ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺑﯿﺖﮐﻮﯾﻦ در ﺑﺎزار ﻫﻨﺮ آﻧﻼﯾﻦ اﺳﺖ و در ﻣﻮرد
ی ﺑـﺎزارﻫﻨﺮ ﺑـﺮ ﭘـﺎﯾۀ ﺗﺠﺎرتﻫـﺎی ﮐـﻮﭼﮏ و ﻣﺘﻮﺳـﻂ ﺑﺤـﺚ ﻣﯽﮐﻨـﺪ .اﯾـﻦ
ﭘﺘﺎﻧﺴـﯿﻞ آﯾﻨـﺪۀ آﻧﻬـﺎ و ﻫﻤﭽﻨﯿـﻦ در ﻣـﻮرد ﺧﻄـﺮ ﺳـﺎﯾﺒﺮ ِ
ﮐﺴﺐوﮐﺎرﻫﺎی ﻫﻨﺮی آﺳﯿﺐﭘﺬﯾﺮ ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﯾﺎﻓﺘﻪﻫﺎی ﻫﯿﺴﮑﺎﮐﺲ ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ ﮐﻪ ﻣﺠﺮﻣﺎن اﯾﻨﺘﺮﻧﺘﯽ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﻧﺴﺒﺖﺑﻪ اﯾﻦ
ﻣﻮﺿﻮع وارد ﺷﻮﻧﺪ و ﺑﺎزار ﻫﻨﺮ را ﺑﻪﻋﻨﻮان ﯾﮏ ﻫﺪف ﻧﺮماﻓﺰاری ﺑﺒﯿﻨﻨﺪ .ﺑﺎ ﻫﻤۀ اﯾﻦ ﻣﻮارد آﯾﻨﺪۀ ﺑﺎزار آﻧﻼﯾﻦﻫﻨﺮ ﻧﯿﺰ ﺗﻀﻤﯿﻦ ﺷﺪه
اﺳﺖ ،ﻫﺮﭼﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺷﮑﻞ ﯾﮏ راز ﺑﺎﻗﯽ ﻣﺎﻧﺪه اﺳﺖ .در ﮔﺰارﺷﺎت ﻫﯿﺴﮑﺎﮐﺲ ﻧﻈﺎرت ﺑﺮ ﺗﻐﯿﯿﺮات و ﭘﯿﺶﺑﯿﻨﯽ ﺗﺤﻮﻻت آﯾﻨﺪه و

ﻧﻈﺮﺳﻨﺠﯽﻫﺎی ﺟﻬﺎﻧﯽ اﯾﻦ ﺑﺎزار اداﻣﻪ دارد و ﯾﺎﻓﺘﻪﻫﺎی آن را آرﺗﯿﺒﯿﺸﻦ اﻧﺘﺸﺎر ﺧﻮاﻫﺪ داد.

ﺧﻄﺮات و ﻓﺮﺻﺖﻫﺎی ﺟﺪﯾﺪ :ﺟﺮاﯾﻢ اﯾﻨﺘﺮﻧﺘﯽ ،ﺣﻤﻼت ﺳﺎﯾﺒﺮی GDPR ،و ﺑﻼﮐﭽﯿﻦ
رﻣﺰﻧﮕﺎری ﻧﻘﻄۀ ورود ﺑﺮای ﺑﻼﮐﭽﯿﻦ اﺳﺖ درﺣﺎﻟﯽﮐﻪ اﮐﺜﺮﭘﻠﺘﻔﺮمﻫﺎی آﻧﻼﯾﻦ ﭼﯿﺰی ﺣﺪود  60درﺻﺪ آﻧﻬﺎ اﺣﺴﺎس ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ
روشﻫﺎی رﻣﺰﻧﮕﺎری ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژی ﺑﻼﮐﭽﯿﻦ ﺑﻪﻋﻨﻮان روش ﭘﺮداﺧﺖ ،ﺑﻪ ﺑﺎزارﻫﻨﺮ آﻧﻼﯾﻦ وارد ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ ،ﺗﻨﻬﺎ 7درﺻﺪ از آﻧﻬﺎ
درﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﺑﺎ ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژی ﺑﻼﮐﭽﯿﻦ ﭘﺮداﺧﺖ ﺷﺪه و ﺗﻨﻬﺎ ﻫﻤﯿﻦ 7درﺻﺪ اﯾﻦ ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژی را در ﮐﺴﺐوﮐﺎر ﺧﻮد ﻗﺮار دادهاﻧﺪ.
ﺟﺮاﯾﻢ اﯾﻨﺘﺮﻧﺘﯽ ﯾﮑﯽ از ﻣﻮاﻧﻊ ﺧﺮﯾﺪﻫﺎی آﻧﻼﯾﻦ ﻫﻨﺮ اﺳﺖ و ﺑﺎﻋﺚ ﺗﺮس در ﺧﺮﯾﺪاران آﻧﻼﯾﻦ ﻣﯽﺷﻮد .از ﻫﺮ ده ﺧﺮﯾﺪار آﻧﻼﯾﻦ ﻫﻨﺮ4 ،
ﻧﻔﺮ )و ﺑﻪﻃﻮر دﻗﯿﻖﺗﺮ  41درﺻﺪ ﺧﺮﯾﺪاران( در ﻣﻮرد ﺧﺮﯾﺪ آﻧﻼﯾﻦ ﻫﻨﺮ و در ﻣﻮرد ﺟﺮاﯾﻢ اﯾﻨﺘﺮﻧﺘﯽ ﻧﺎﺷﯽ از آن ﻧﮕﺮان ﻫﺴﺘﻨﺪ و ٪82
آﻧﻬﺎ اﺣﺘﻤﺎﻻ از ﭘﻠﺘﻔﺮمﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺷﻨﺎﺧﺖ ﻗﺒﻠﯽ دارﻧﺪ ﺧﺮﯾﺪ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ ﻣﻮرد ﻫﻢ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﺗﺮس از ﺟﺮاﯾﻢ اﯾﻨﺘﺮﻧﺘﯽ رخ ﻣﯽدﻫﺪ.
ﺑﯿﺶ از ﻧﯿﻤﯽ از ﭘﻠﺘﻔﺮمﻫﺎی آﻧﻼﯾﻦ ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺠﺮﻣﺎن اﯾﻨﺘﺮﻧﺘﯽ ﻣﻮرد ﻫﺪف ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ 54 .درﺻﺪ از ﭘﻠﺘﻔﺮمﻫﺎی ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ
ﮐﻪ ﻫﺪف ﺣﻤﻠۀ ﺳﺎﯾﺒﺮی در 12ﻣﺎه ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺑﻮدهاﻧﺪ ﺑﺎﻋﺚ ﻧﮕﺮاﻧﯽ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺷﺪﻧﺪ ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺣﺪود 15درﺻﺪ آﻧﻬﺎ ﺑﯿﺎن ﮐﺮدهاﻧﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ
ﺣﻤﻼت ﻣﻮﻓﻘﯿﺖآﻣﯿﺰ ﺑﻮده اﺳﺖ.
آﮔﺎﻫﯽ و آﻣﺎدﮔﯽ ﺑﺮای  GDPRﮐﻢ اﺳﺖ.
ﻋﻠﯽرﻏﻢ ﮐﺎرﺑﺮد ﮔﺴﺘﺮدۀ  GDPRدر ﺑﺎزار ﺟﻬﺎﻧﯽ 41 ،درﺻﺪ از ﮔﺎﻟﺮیﻫﺎ و  24درﺻﺪ از ﭘﻠﺘﻔﺮمﻫﺎی آﻧﻼﯾﻦ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ ﻗﺮار
ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ ﮐﻪ از ﺟﺪﯾﺪﺗﺮﯾﻦ ﻣﻘﺮرات ﺣﻔﺎﻇﺖ از دادهﻫﺎ) (GDPRاﻃﻼع ﻧﺪاﺷﺘﻨﺪ و ﯾﺎ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﭘﻠﺘﻔﺮﻣﯽ ﮐﻪ داﺷﺘﻨﺪ ،آﻣﺎدﮔﯽ اﺳﺘﻔﺎده
از آن را ﻧﺪاﺷﺘﻨﺪ GDPR .در  25ﻣﯽ  2018ﺑﻼﻓﺎﺻﻠﻪ وارد ﻋﻤﻞ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ و ﺗﻼش ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد ﮐﻪ اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎی دادهﻫﺎ را ﻣﺘﺤﺪ
ﮐﻨﺪ و دادهﻫﺎی ﺑﯿﺸﺘﺮی را ﺑﺮای ﺷﻬﺮوﻧﺪان اﺗﺤﺎدﯾۀ اروﭘﺎ ﻓﺮاﻫﻢ ﮐﻨﺪ.
ﺟﺮاﯾﻢ اﯾﻨﺘﺮﻧﺘﯽ و GDPR
ﮐﻨﻔﺮاﻧﺲ ﺟﻬﺎﻧﯽ اﻗﺘﺼﺎد در ﺳﺎل ﺟﺎری در  Davosﺳﻮﺋﯿﺲ ،ﯾﮑﯽ از ﻣﻮارد ﻣﻬﻤﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﻣﻮرد ﻧﻈﺎرت ﺑﺮ اﻣﻨﯿﺖ ﺳﺎﯾﺒﺮی
ﺗﻤﺮﮐﺰ و ﻣﺎﻧﻮر ﺧﻮﺑﯽ داﺷﺘﻪ اﺳﺖ .ﻃﺒﻖ اﯾﻦ ﮐﻨﻔﺮاﻧﺲ ﺟﻬﺎﻧﯽ ﺧﻄﺮات اﻣﻨﯿﺘﯽ ﺳﺎﯾﺒﺮی درﺣﺎل اﻓﺰاﯾﺶ اﺳﺖ .ﺣﻤﻼت ﻋﻠﯿﻪ
ﮐﺴﺐوﮐﺎرﻫﺎی اﯾﻨﺘﺮﻧﺘﯽ در ﭘﻨﺞ ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺗﻘﺮﯾﺒﺎ دوﺑﺮاﺑﺮ ﺷﺪه و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺣﻮادﺛﯽ ﮐﻪ ﺑﻪﺻﻮرت ﻧﺎدر رخ ﻣﯽداده ،اﮐﻨﻮن درﺣﺎل
ﺗﺒﺪﯾﻞﺷﺪن ﺑﻪ اﻣﺮی ﺷﺎﯾﻊ ﺷﺪه اﻧﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ اﻣﺮ ﺑﺎﻋﺚ ﺷﺪه ﺗﺄﺛﯿﺮ ﻣﺎﻟﯽ ﻧﻘﺾ اﻣﻨﯿﺖ ﺳﺎﯾﺒﺮی ﻧﯿﺰ اﻓﺰاﯾﺶ ﯾﺎﺑﺪ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﻧﮕﺮاﻧﯽﻫﺎ و
ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ آﻣﺎدهﺳﺎزی ﺑﺎزارﻫﺎی آﻧﻼﯾﻦ در رﺳﯿﺪﮔﯽ ﺑﻪ ﺟﺮاﯾﻢ اﯾﻨﺘﺮﻧﺘﯽ ﭼﯿﺴﺖ؟

ﺗﺎزهﺗﺮﯾﻦ ﮔﺰارش ﻫﯿﺴﮑﺎﮐﺲ درﺑﺎرۀ ﺟﺮاﯾﻢ اﯾﻨﺘﺮﻧﺘﯽ ﻧﺸﺎن داد ﮐﻪ ﻫﻔﺖ ﻣﻮرد از ده ﺷﺮﮐﺖ آﻣﺎدﮔﯽ ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ ﺟﺮاﯾﻢ اﯾﻨﺘﺮﻧﺘﯽ را
ﻧﺪارﻧﺪ و ﺷﺮﮐﺖﻫﺎی ﮐﻮﭼﮑﺘﺮ ﺑﻪﻃﻮرﺧﺎص از ﻫﯿﭻ ﻣﻨﺒﻌﯽ ﺑﺮای اﺟﺮای ﯾﮏ اﺳﺘﺮاﺗﮋی ﺳﺎﯾﺒﺮی ﻣﻨﺎﺳﺐ اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻤﯽﮐﻨﻨﺪ و ﺷﮑﯽ
ی ﺧﺮﯾﺪاران ﻫﻨﺮی ،ﮔﺎﻟﺮیﻫﺎ و ﭘﻠﺘﻔﺮمﻫﺎی آﻧﻼﯾﻦ ﻫﻨﺮی ﺑﺸﻮد .ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ ﺳﺎﯾﺮ ﺻﻨﺎﯾﻊ،
ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﺟﺮاﯾﻢ اﯾﻨﺘﺮﻧﺘﯽ از ﻧﮕﺮاﻧﯽﻫﺎی ﺟﺪ ِ
ﭘﺮﺳﺶﻫﺎی ﮐﻠﯿﺪی در ﻣﻮرد آﻣﺎدﮔﯽ اﯾﻦ ﺑﺨﺶ ﺑﺮای ﻣﺤﺎﻓﻈﺖ در ﺑﺮاﺑﺮ ﺟﺮم و ﺟﻨﺎﯾﺖ ﺳﺎﯾﺒﺮی وﺟﻮد دارد و ﺑﺎ اﻓﺰاﯾﺶ ارزش
ﻫﻨﺮی ،اﺣﺘﻤﺎل دارد ﮐﻪ ﺑﺎزار ﻫﻨﺮ)ﭼﻪ ﺑﺎزار آﻧﻼﯾﻦ و ﭼﻪ ﺑﺎزار آﻓﻼﯾﻦ( ﻫﺪﻓﯽ ﻣﻄﻠﻮب ﺑﺮای ﻣﺠﺮﯾﺎن ﺷﻮد .در ﻧﻈﺮﺳﻨﺠﯽﻫﺎی زﯾﺮ از
ﺑﯿﻦ ﻣﺨﺎﻃﺒﺎن ﺧﻮد در ﺳﺮاﺳﺮ دﻧﯿﺎ ﻧﺘﺎﯾﺞ زﯾﺮ ﺣﺎﺻﻞ ﺷﺪ.

ﻣﻘﺮرات ﺣﻔﺎﻇﺖ از اﻃﻼﻋﺎت ﻋﻤﻮﻣﯽ )(GDPR
ﻣﻌﺮﻓﯽ  GDPRدر ﻣﺎه ﻣﯽ  2018ﺑﺎ ﻫﺪف اﯾﺠﺎد ﯾﮏ روﯾﮑﺮد واﺣﺪ ﺑﺮای ﺣﻔﺎﻇﺖ از اﻃﻼﻋﺎت در ﺳﺮاﺳﺮ اﺗﺤﺎدﯾۀ اروﭘﺎ ﺑﻮد.

ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ ﺷﻬﺮوﻧﺪان اﺗﺤﺎدﯾۀ اروﭘﺎ ﺑﻪ ﮐﻨﺘﺮل ﺑﯿﺸﺘﺮی ﺑﺮ دادهﻫﺎی ﺧﻮد ﻫﻤﺖ ﮔﻤﺎﺷﺘﻨﺪ و ﻣﻘﺮرات ﺟﺪﯾﺪ ﭼﺎﻟﺶﺑﺮاﻧﮕﯿﺰ ﺑﺮای
ﻫﻤۀ ﺷﺮﮐﺖﻫﺎی ﺑﺰرگ و ﮐﻮﭼﮏ ﺑﺮای دﺳﺖﮐﺎری ﯾﺎ ﻧﮕﻪداﺷﺘﻦ اﻃﻼﻋﺎت ﺷﺨﺼﯽ ﺳﺎﮐﻨﺎن اﺗﺤﺎدﯾۀ اروﭘﺎ وﺿﻊ ﺷﺪ .ﮐﺴﺎﻧﯽﮐﻪ
رﻋﺎﯾﺖ ﻧﻤﯽﮐﻨﻨﺪ ،ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺟﺮﯾﻤﻪای ﺑﻪ ﻣﺒﻠﻎ  20ﻣﯿﻠﯿﻮن ﯾﻮرو ﯾﺎ  4درﺻﺪ از درآﻣﺪ ﮔﺮوه در ﺳﺮاﺳﺮ ﺟﻬﺎن )ﻫﺮﮐﺪام از اﯾﻦ دو
ﻣﺒﻠﻎ ﮐﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﺎﺷﺪ( را ﺗﻌﯿﯿﻦ ﮐﻨﻨﺪ ،ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺑﺎﯾﺪ دﯾﺪ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺑﺎزار ﻫﻨﺮ ﺑﺮای ورود  GDPRآﻣﺎده ﻣﯽﺷﻮد؟

آﯾﺎ ﺑﻼﮐﭽﯿﻦ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ در ﺳﺎﻣﺎﻧﺪﻫﯽ ﯾﮏ ﺻﻨﻌﺖ ﻫﻨﺮی ﮐﻪ در ﺣﺎل ﻣﺘﻼﺷﯽ ﺷﺪن اﺳﺖ ،ﻣﻮﻓﻖ ﻋﻤﻞ ﮐﻨﺪ؟
ﺑﺎﯾﺪ دﯾﺪ ﮐﻪ آﯾﺎ ﻇﻬﻮر ﺑﻼﮐﭽﯿﻦ ،ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه رﺷﺪ ﺳﺮﯾﻊ ﺷﺮﮐﺖﻫﺎ و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎی ﮐﺎرﺑﺮدی ﺟﺪﯾﺪی ﮐﻪ ﺑﺮ اﺳﺎس اﯾﻦ ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژی ﺳﺎﺧﺘﻪ
ﺷﺪهاﻧﺪ ،ﺗﻮان ﺑﺎﻟﻘﻮهای ﺑﺮای اﺻﻼح اﺻﻄﮑﺎک در ﺗﻀﻤﯿﻦ ﮐﯿﻔﯿﺖ و ﯾﺎ ﺷﻔﺎﻓﯿﺖ ﻗﯿﻤﺖ را دارد؟ ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻠﻪ اﺳﺖ .ﺑﺎ اﯾﻦ ﺣﺎل،
ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ آن ﺑﺮ ﺗﻤﺎﯾﻞ ذﯾﻨﻔﻌﺎن و اﭘﺮاﺗﻮرﻫﺎی ﻣﻮﺟﻮد در ﺑﺎزار ﻫﻨﺮ ﺑﺮای ﺳﺎزﮔﺎری ،ﺳﺎﺧﺖ و اﺳﺘﻔﺎده از اﯾﻦ ﻓﻨﺎوری ﺟﺪﯾﺪ ﻣﺘﮑﯽ
اﺳﺖ .ﺟﻨﺒﻪﻫﺎی ﻣﺘﻌﺪدی وﺟﻮد دارد ﮐﻪ ﺑﺎﻋﺚ ﻣﯽﺷﻮد ﺑﻼﮐﭽﯿﻦ ﺑﺮای ﺑﺎزار ﻫﻨﺮ ﺟﺬاب ﺑﺎﺷﺪ ،ﯾﮑﯽ از اﯾﻨﻬﺎ ﺛﺒﺖ ﺟﻬﺎﻧﯽ اﺷﯿﺎ ﻫﻨﺮی
اﺳﺖ ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ وﯾﮋﮔﯽﻫﺎی اﻣﻨﯿﺘﯽ ﺑﺎﻻ)رﻣﺰﻧﮕﺎری( ،ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ ﺗﺮﮐﯿﺐ دادهﻫﺎی ﺑﺎز و دادهﻫﺎی اﻣﻦ و ﯾﮏ ﻣﺮﮐﺰ ﻣﺘﻤﺮﮐﺰ ﺛﺒﺖ ﻣﻠﯽ ﮐﻪ
ﻫﻤۀ اﯾﻨﻬﺎ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژی ﺑﻼﮐﭽﯿﻦ ﺗﺎﻣﯿﻦ ﺷﻮد.
ﺑﺎ ﭼﻨﯿﻦ زﯾﺮﺳﺎﺧﺘﯽ در ﻣﺤﻞ ،ﻣﯽﺗﻮان دادهﻫﺎ و اﻃﻼﻋﺎت ﺑﯿﺸﺘﺮ ،ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻗﯿﻤﺖﻫﺎی ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ ،ارزﯾﺎﺑﯽ ﻗﯿﻤﺖ و اﺛﺮ ،ﭘﺮواﻧﻪ ،ﺷﺮاﯾﻂ و
ﮔﺰارش ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ را ﻧﯿﺰ اﺿﺎﻓﻪ ﮐﺮد .در ﺣﻘﯿﻘﺖ ،ﯾﮏ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻣﺤﯿﻄﯽ ﮐﺎﻣﻼ ﺟﺪﯾﺪ ﺧﺪﻣﺎت ﻫﻨﺮی ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺮ روی ﺑﻼﮐﭽﯿﻦ و در
اﻃﺮاف آن اﯾﺠﺎد ﺷﻮد و ﺑﺎزارﻫﺎی ﺟﺪﯾﺪ را ﻗﺎدر ﺳﺎزد ﺗﺎ ﺑﺎ ﻣﻌﺎﻫﺪات ﻫﻮﺷﻤﻨﺪاﻧﻪ ﺑﻪ ﺑﺎزار ﻋﺮﺿﻪ ﺷﻮﻧﺪ.
اﻣﺎ ﻋﻤﻠﯽﺷﺪن اﯾﻦ ﻗﻀﯿﻪ ﺗﺎ ﭼﻪ ﺣﺪی اﻣﮑﺎنﭘﺬﯾﺮ اﺳﺖ؟ اﯾﻦ واﻗﻌﯿﺖ ﮐﻪ ﺑﻼﮐﭽﯿﻦ ﻣﻨﺒﻊ ﺑﺎزی اﺳﺖ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻌﻨﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ
ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺳﺮﯾﻊ رﺷﺪ ﮐﻨﺪ و اﮔﺮﭼﻪ در اواﯾﻞ دﻫﻪ  1990ﮐﻤﯽ ﺷﺒﯿﻪ اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ ﺑﻮد ،اﺣﺘﻤﺎﻻ ﺷﺎﻫﺪ اﻓﺰاﯾﺶ ﭼﺸﻤﮕﯿﺮ در ﮐﺴﺐ و
ﮐﺎرﻫﺎی ﺟﺪﯾﺪ ،ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎی ﮐﺎرﺑﺮدی و راهﺣﻞﻫﺎی ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ اﯾﻦ ﻓﻨﺎوری در آﯾﻨﺪه ﺧﻮاﻫﯿﻢ ﺑﻮد.

اﻣﺎ ﺑﺮای ﺗﺤﻘﻖ اﯾﻦ اﻣﺮ ﻫﻨﻮز ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﺗﺨﺼﺺ و داﻧﺶ اﻧﺴﺎﻧﯽ ﻫﺴﺘﯿﻢ ﮐﻪ ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﻋﻠﻢ و ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژی روز ﺑﺎﺷﺪ .ﻣﺎ ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﺎﯾﺪ
ﺑﺘﻮاﻧﯿﻢ ﺷﯽء واﻗﻌﯽ را از ﻃﺮﯾﻖ ﯾﮏ ﺷﻨﺎﺳۀ ﻣﻨﺤﺼﺮﺑﻪﻓﺮد ﺑﺎ ﺧﻮد ﺑﻼﮐﭽﯿﻦ ﭘﯿﻮﻧﺪ دﻫﯿﻢ .اﻣﺎ ﻫﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ اﯾﻦ ﻣﻮاﻧﻊ ﺣﻞ ﺷﻮد ،ﺗﻌﺪادی
از ﺷﺮﮐﺖﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻗﺒﻼ در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪﻫﺎ ﮐﺎر ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪای از ﺳﻨﺎرﯾﻮﻫﺎی دﯾﮕﺮ را ﺑﺮای اﻓﺰودن وﯾﮋﮔﯽﻫﺎی ﺟﺪﯾﺪﺗﺮ و
ﮐﺎﺑﺮدیﺗﺮ ﺑﻪ ﻣﻮﺿﻮع ﺑﺎز ﮐﻨﻨﺪ ،ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻋﻨﻮان ،ﻣﺒﺪا ،ﻗﯿﻤﺖﻫﺎی ﻣﻌﺎﻣﻼﺗﯽ ،ارزﯾﺎﺑﯽﻫﺎ ،ﮔﺰارش وﺿﻌﯿﺖ و ﻏﯿﺮه ...اﻣﺎ ﺑﺎﯾﺪ داﻧﺴﺖ
اﻫﻤﯿﺖ ﺑﻼﮐﭽﯿﻦ ﻧﻪ ﭘﯿﺪاﮐﺮدن راهﺣﻠﯽ ﺑﺮای ﺣﻞ ﻣﺸﮑﻼت اﺳﺎﺳﯽ در ﺑﺎزار ﻫﻨﺮ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪﻋﻨﻮان اﺑﺰارﯾﺴﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ اﻋﺘﺒﺎر ﯾﺎ
ارزﯾﺎﺑﯽﻫﺎی دﻗﯿﻖ اﯾﻦ ﺑﺎزار ﮐﻤﮏ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ.
ﺑﺎ اﯾﻦ وﺟﻮد ،ﺑﺮای ﯾﮑﭙﺎرﭼﮕﯽ اﯾﻦ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻣﺤﯿﻄﯽ ﺑﺮای اﻃﻤﯿﻨﺎن از اﯾﻨﮑﻪ ﮐﯿﻔﯿﺖ اﻃﻼﻋﺎت اﺿﺎﻓﻪ ﺷﺪه ﺑﻪ ﺑﻼﮐﭽﯿﻦ ﻗﺎﺑﻞ اﻋﺘﻤﺎد و
ﺑﺎ ﺑﺎﻻﺗﺮﯾﻦ ﮐﯿﻔﯿﺖ ﻣﻤﮑﻦ ﺑﺎﺷﺪ ،ﻣﻬﻢ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺘﻮان ﯾﮏ ﺻﻨﻌﺖ ﺟﺪﯾﺪ اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﮐﯿﻔﯿﺖ را ﭘﯿﺶﺑﯿﻨﯽ ﮐﺮد ﺗﺎ اﻃﻤﯿﻨﺎن ﺣﺎﺻﻞ ﺷﻮد ﮐﻪ
اﯾﻦ ﻣﻮرد اﯾﻨﮕﻮﻧﻪ اﺳﺖ.

ﭘﻠﺘﻔﺮمﻫﺎی ﺟﺪﯾﺪ ﻫﻨﺮی ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه در اﻃﺮاف ﺑﻼﮐﭽﯿﻦ:
ﻣﻮﺳﺴﺎت و ﭘﻠﺘﻔﺮمﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻫﻨﺮ را ﺑﺮ ﭘﺎﯾﻪ ﺑﻼﮐﭽﯿﻦ ﻃﺮاﺣﯽ ﮐﺮدهاﻧﺪ را در زﯾﺮ آوردهاﯾﻢ اﺳﺎﻣﯽ اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖﻫﺎ ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از:
:ArtByte
ﯾﮏ رﻣﺰﻧﮕﺎر ارزی اﺳﺖ ﮐﻪ اﺟﺎزه ﻣﯽدﻫﺪ ﺗﺎ ﮐﻠﮑﺴﯿﻮﻧﺮﻫﺎ ﺑﻪﻃﻮرﻣﺴﺘﻘﯿﻢ از ﻫﻨﺮﻣﻨﺪان ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از  ArtBytesآﺛﺎرﻫﻨﺮی را
ﺧﺮﯾﺪاری ﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ در  Artbyte.meﺑﻪ ﮐﺎر ﺧﻮد اداﻣﻪ دﻫﻨﺪ.
:ArtChain
دارای ﯾﮏ ﭘﺎﯾﮕﺎه دادۀ ﺑﯿﺖﮐﻮﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺗﺎﯾﯿﺪ زﻧﺠﯿﺮۀ ﻣﺎﻟﮑﯿﺖ و اراﺋۀ ﮔﻮاﻫﯿﻨﺎﻣۀ ﺻﺤﺖ ،آﺛﺎرﻫﻨﺮی را ﺗﺄﯾﯿﺪ ﻣﯽﮐﻨﺪ.
:Artmyn
اﺛﺮاﻧﮕﺸﺖ دﯾﺠﯿﺘﺎﻟﯽ ) DNAاﺛﺮ ﻫﻨﺮی( ﮐﻪ از ﻃﺮﯾﻖ ﻓﺮاﯾﻨﺪ اﺳﮑﻦ ﺗﻮﺳﻌﻪ داده ﺷﺪه اﺳﺖ را راهاﻧﺪازی
ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژیای در اﻃﺮاف
ِ
ﮐﺮده اﺳﺖ.
:Artory

ﯾﮏ ﭘﺎﯾﮕﺎه داده ﺑﻠﻮک ﭼﺸﻤﯽ از اﻃﻼﻋﺎت آﺛﺎرﻫﻨﺮی اﯾﺠﺎد ﮐﺮده اﺳﺖ.

:Ascribe
ﭘﻠﺘﻔﺮم و ﺑﺎزار آﻧﻼﯾﻨﯽ ﺑﺮای آﺛﺎرﻫﻨﺮی دﯾﺠﯿﺘﺎل اﺳﺖ ﮐﻪ ﻫﻨﺮﻣﻨﺪان ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ آﺛﺎرﻫﻨﺮی ﺧﻮد را آﭘﻠﻮد ﮐﻨﻨﺪ و ﻣﺎﻟﮑﯿﺖ ﻣﻌﻨﻮی ﺧﻮد را ﺑﻪ
ﺧﺮﯾﺪاران ﮐﺎرﻫﺎی ﻫﻨﺮی ﻣﻨﺘﻘﻞ ﮐﻨﻨﺪ.
:Bit2Art.com
ﭘﻠﺘﻔﺮﻣﯽ دﯾﺠﯿﺘﺎل ﺑﺮای ﺗﺠﺎرت ﻫﻨﺮی در ﺑﯿﺖﮐﻮﯾﻦ و ﯾﮏ ﻣﺮﮐﺰ ذﺧﯿﺮهﺳﺎزی اﻣﻦ و ﺣﻤﻞوﻧﻘﻞ ﺑﺮای آن اﺳﺖ.
:Codex
ﮐﻪ در آن آﺛﺎرﻫﻨﺮی و ﮐﻠﮑﺴﯿﻮنﻫﺎی ﻫﻨﺮی را رﺟﯿﺴﺘﺮﻣﯽﺷﻮﻧﺪ.
:CryptoPunks
ﮐﻠﮑﺴﯿﻮنﻫﺎی دﯾﺠﯿﺘﺎل ﮐﻪ ﺑﺎ رﻣﺰﻧﮕﺎری ﭘﻮل ﭘﺮداﺧﺖ ﻣﯽﺷﻮد.
:Deloitte ArtTracktive
اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ در ﺳﺎل  2016ﻃﺮاﺣﯽﺷﺪه و ﺑﺮای ﻧﺸﺎندادن ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ اﺳﺘﻔﺎده از ﺑﻼﮐﭽﯿﻦ در ﺑﺎزار ﻫﻨﺮ) (POCاراﺋﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ.
:Maecenas
زﻣﺎﻧﯽﮐﻪ ﺧﺮﯾﺪ ﺻﻮرت ﻣﯽﮔﯿﺮد ،ﮔﻮاﻫﯽ رﻣﺰﻧﮕﺎری ﺑﺮای آﺛﺎرﻫﻨﺮی ﺻﺎدر ﻣﯽﺷﻮد و ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاران ﺑﻪ آﺛﺎرﻫﻨﺮی اﺟﺎزه ﻣﯽدﻫﻨﺪ در
ﭘﻠﺘﻔﺮم ﻣﺒﺎدﻻت  Maecenasﻣﻌﺎﻣﻠﻪ ﺷﻮد.
:Monegraph
ﭘﻠﺘﻔﺮم ﺑﻼﮐﭽﯿﻦ  Monegraphاﺟﺎزه ﻣﯽدﻫﺪ ﺗﺎ ﻫﻨﺮﻣﻨﺪان ﻓﺮوش و ﺗﺼﺪﯾﻖ آﺛﺎرﻫﻨﺮی ﺧﻮد را از ﻃﺮﯾﻖ آن اﻧﺠﺎم دﻫﻨﺪ.
:Paddle8
 Paddle8ﺑﺎ ﺷﺮﮐﺖ  Nativeﺳﻮﺋﯿﺲ ادﻏﺎم ﺷﺪ ﺗﺎ ﻓﺮوشﻫﺎی ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ ﺑﻼﮐﭽﯿﻦ را ﺑﻪ ﺛﺒﺖ ﺑﺮﺳﺎﻧﺪ و اوﻟﯿﻦ ﻓﺮوش آن ﺑﺮای
ﭘﺬﯾﺮش ﺑﯿﺖﮐﻮﯾﻦ در اوت  2018ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.
:Provenire Authentication
ی ﻣﻨﺤﺼﺮﺑﻪﻓﺮدی آﺛﺎرﻫﻨﺮی را اﻧﺠﺎم ﻣﯽدﻫﺪ.
 Provenireﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﭘﻠﯿﻤﺮﻫﺎی ﻣﺼﻨﻮﻋﯽ  DNAﺧﺎص و ﻋﻼﻣﺖﮔﺬار ِ
:Tagsmart
آﺛﺎرﻫﻨﺮی را ﺑﺎ ﺑﺮﭼﺴﺐﻫﺎی  DNAﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ،ﻣﻬﺮ و ﺗﺎﯾﯿﺪ ﻣﯽﮐﻨﺪ و ﺻﺤﺖ آﺛﺎرﻫﻨﺮی ،ﮔﻮاﻫﯽ اﺻﺎﻟﺖ را ﺻﺪور ﻣﯽﮐﻨﺪ و ﭘﺮواﻧۀ ﺗﻮﻟﯿﺪ
ﺛﺒﺖ ﻣﯽﮐﻨﺪ.
:The R.A.R.E. Network
از ﺑﻼﮐﭽﯿﻦ ﺑﺮای ﭼﺎپ ﻫﻨﺮﻫﺎی دﯾﺠﯿﺘﺎل و اﺳﺘﻔﺎده از  RARE Tokenﺑﺮای ﭘﺮداﺧﺖ وﺟﻪ ﺑﻪ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﯾﺎ ﻧﺸﺎندادن ﻫﺮزﻧﺎﻣﻪ و ﺗﻘﻠﺐ
در ﺛﺒﺖ  R.A.R.Eاﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﮐﻨﺪ.
:Verisart

از ﺑﻼﮐﭽﯿﻦ ﺑﺮای اﯾﺠﺎد ﮔﻮاﻫﯿﻨﺎﻣۀ اﺻﺎﻟﺖ آﺛﺎرﻫﻨﺮی و اﯾﺠﺎد ﭘﺮوژه ﺑﻪ ﯾﮏ ﻓﻬﺮﺳﺖ داﺋﻤﯽ ،ﻏﯿﺮﻣﺘﻤﺮﮐﺰ و ﻧﺎﺷﻨﺎس اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﮐﻨﺪ.
:ZenDao
 ZenDaoﻣﺸﻮق ﮐﺎرﻫﺎی ﻫﻨﺮی اﺳﺖ ﺗﺎ آﻧﻬﺎ را ﺑﻪ ﭘﺎﯾﮕﺎه دادهﻫﺎی ﺑﻼﮐﭽﯿﻦ ﺧﻮد ﻣﺘﺼﻞ ﮐﻨﺪ و اﻧﺘﻘﺎل ﻣﺎﻟﮑﯿﺖ و ﻣﻌﺎﻣﻼت ﺳﺮﯾﻊﺗﺮ و
آﺳﺎنﺗﺮ را ﻣﻤﮑﻦ ﺳﺎزد.

