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metaverseمفهوم• identityوفیزیکیفضایدرفردیکازشناختترینکامل(دیجیتالقلتاسادهآواتاریکاز
)سایبر

IDیکعنوانبهفردهر• Generator)بافتارهاازبسیاریدر)دائموموقتصورتبهچه
IDتعدد• Domains

هویت دیجیتال) غناي(افزایش رزولوشن 

یتالردپای دیج) افقی و عمودی(توسعه فضای زیستی سایبر و افزایش توسعه •
تولید فزاینده داده ها و خصیصه های هویتی• گسترش تولید و تبادل داده هاي هویتی

)افزایش گستردگی، پیچیدگی و تنوع(DID-ایجاد هویت توزیع شده •
SSIمستقل شدن بیشتر هویت ها و تقویت مفهوم •
نقش پررنگ بالک چین: دولت و حاکمیت گریز شدن هویت و لزوم احراز هویت دقیق•

هویت دیجیتال توزیع شده

مالکیت داده هاي هویتی شخصی

پیچیدگی ارتباطات هویت دیجیتال

چالش هاي حقوقی جدید براي هویت دیجیتال

تحول در مفهوم اکوسیستم هویت دیجیتال

دیگر چالش هاي ناشناخته و پیش رو

و در عین غیرمتمرکز بودن آن) Ubiquitous Identity(بودن هویت حاضرجاهمه•
کنترل داده های شخصی و هویت دیجیتال•

برخی چالش هاي هویت دیجیتال در متاورس

در هم تنیدگی هویت فیزیکی و هویت دیجیتال•
ممزوج شدن هویت دیجیتال افراد، اشیاء، ربات ها، مکان ها، سرویس ها، •

...محتواها و 
هویت دیجیتال ) Reputation(ارزش پیداکردن •
"اجاره دادن هویت"ظهور موضوعات جدید مثل •
تحول در مفاهیم و معماری های اکوسیستم هویت دیجیتال•
ظهور نقش های جدید، تعدد نهادهای تامین کننده هویت و خصیصه های هویتی•
.مفهوم جدید هم پیمانی جهت استفاده از هویت برای طیف وسیعی از بافتارها•
حریم خصوصی، امنیت •
سرقت و جعل هویت و غیره•
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