
بالک چین سازمانی، مقایسه پلتفرم ها 
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بانکیصنعت در 

نام مدرسان
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کارشناس ارشد امنیت شرکت خدمات انفورماتیک





AI

Blockchain

IoT

...روند تکنولوژی امروز



CentralizedDecentralized(Distributed)



(Ledger)ها در دفتر کل ثبت تراکنش ایجاد اعتماد با : ثالث متمرکز وجود نهادهای ضرورت 

نهاد ثالث متمرکز

بانک
سازمان ثبت اسناد

سامانه معامالت سهام
احوالسازمان ثبت 

استبر هزینه 

از نظر زمانی به طول می انجامد

استنظارت نهاد ثالث تحت 



راه حل چیست؟

حذف نهاد ثالث

چگونه اعتماد را ایجاد کنیم؟

مکانیزم ایجاد اعتماد در غیاب نهاد ثالث: بالک چین



تعریف بالک چین

.استهابالکازایزنجیرهحقیقتدرفناوریاین.استشدهایجاد(Chain)زنجیرهو(Block)بالککلمهدواز،(Blockchain)چینبالک-

وحذفامکانرمزنگاریازاستفادهباواستشدهگذاشتهاشتراکبهشبکهیکاعضایمیانکهاستشدهتوزیعیادداشتدفترچهیک،چینبالک-

.استغیرممکنتقریباشدهثبتاطالعاتدستکاری

فرآیند اجماعهمسان بودن تمام نسخه ها چگونه تضمین میشود؟ 4



(Consensus)الگوریتم اجماع 

.شبکهیکاعضایرسیدنتوافقبهبرایروشهایییعنیسادهزبانبهاجماعالگوریتم-

(تقلبوقوعازجلوگیری).هستندصحیحودقیقنسخههاییاشتراکی،کلهایدفترتمامیکهمیکندتضمیناجماع،-

.شدخواهدانجامگیریرایسیستمیکطریقازهاگرهبینرسیدنتوافقبهاجماع،الگوریتمازاستفادهبا-

واهندخاضافهخودسیستمبهراجدیدبالکگرههاکنند،تاییدبالکچینبهرابالکیکشدناضافههاگرهدرصد۵۱ازبیشاگرمثال،عنوانبه-

(PoWالگوریتم).شدخواهدنهاییوموفقآنداخلتراکنشهایوکرد

:اجماعالگوریتمانواع

Proof)کاراثبات- Of Work)

Proof)سهاماثبات- of Stake)

Byzantine)بیزانسخطایتحمل- Fault Tolerance)

...و-



مزایای بالک چین

:قدرتمندکاربران-1

.مینمایدایجادرادارندشرکتآندرکهمالیفعالیتواطالعاترویبرمحافظتوکنترلبسترکاربران،برایبالکچین

:عمرطولواطمینانقابلیتدوام،-2

نظیرمحیطیمسائلدلیلبهشدنخارجمدارازمشکلبامرکزیمحاسباتیسیستمیکبهوابستگیعدمبدلیلبالکچینتکنولوژی

.بودنخواهدروبروتکنولوژیکیمشکالتیاوطبیعیبالیای

:تغییرناپذیریوشفافیتیکپارچگی،-3

گرفتجهنتیمیتوانخاطرهمینبهنداردوجودآندرتغییرامکانوبودهرؤیتقابلعمومتوسطبالکچینطریقازشدهانجامتراکنش

.میگرددگارانتیتکنولوژیایندرتغییرناپذیریوشفافیتیکپارچگی،

:پایین ترهزینهباسریعترتراکنش-4

.دهدمیکاهشراهزینههانتیجهدرودادهانجامباالسرعتباراتراکنشهامیتواندواسطهاحذفباتکنولوژیاین



چالش های پیش روی بالک چین

:نظارتنحوهبرحاکمقوانین-1

کنترلمرکزیدولتهایونهادهاتوسطحاضرحالدرمیگیرندقراراستفادهموردمالیتراکنشهایومبادالتدرکهرایجارزهای

غیرردمیباشدخصوصایندرفیمابینمعاهداتبهنیازمالیموسساتتوسطگستردهابعاددربالکچینازاستفادهجهتنتیجهدرمیگردند

.ماندخواهدباقیابهامازهالهایدرهمچنانگستردهابعاددرتکنولوژیاینازاستفادهاینصورت

:خصوصیحریموامنیتیمالحظات-2

عمومطتوستکنولوژیاینردیاقبولجهتمهمعاملیامنیتی،مالحظاتهمبازقویرمزنگاریالگوریتموامنیتیمکانیزمهایوجودبا

.میباشدبالکچینازاستفادهباشخصیاطالعاتاشتراکگذاریبهجهت

:نرم افزارهاآسیب پذیری-3

موجودمشکالتنرمافزارها،اینشدنپیچیدهوپیشرفتبالذااستبودهخرابکارانهمقاصدجهتمحلیهموارهنرمافزاریمشکالتوجود

فنیراداییاوهکبروزصورتدرمختلف،بخشهایدرتکنولوژیاینازروزافزوناستفادهبانتیجه،در.کردخواهدپیداافزایشنیزبرنامههاایندر

.داشتراوسیعابعاددرفاجعهبروزانتظارمیتوان



چالش های پیش روی بالک چین

:یکپارچگیمالحظات-4

باجدیدسیستمیکپارچهسازیچالشباهموارهمیبردبهرهجدیدتکنولوژییکازخودکاریفرایندبهبودبرایسازمانیککهزمانی

.بودخواهدروبروموجودسیستم

:عمومیپذیرشدراقبال-5

.میباشدحوزهایندرتاثیرگذارومهمارکانازیکیعمومیپذیرشتکنولوژیاینفضایدرپروژههاراهاندازیجهت



انواع بالک چین



انواع بالک چین



بالک هاساختار 



بالک هاساختار 



(Smart Contract)قرارداد هوشمند 



قراردادهای هوشمند چگونه کار می کنند؟

.کنندمیکارخودکارفروشهایدستگاهمانندتقریباهمهوشمندهایقرارداد-

راقراردادیکاجراییاپرداختفرایندواسطههایسازمانیاافرادبهنیازبدون-

رافعالیتشده،مشخصقراردادمفادبودنصحیحصورتدروکنندمیپردازش

.دهندمیانجام

رارقچینبالکبالکدروشوندمیگذاریکدقرارداد،شرایطوهاداراییابتدا،در-

ازبعد.ستاشدهکپیبارچندینوتوزیعپلتفرمهاینودبینقرارداداین.گیرندمی

.شودمیاجراشدهمشخصشرایطبامطابققراردادشد،انجامپردازشاینکه

.استآنبازگشتعدموبودنغیرمتمرکزاینترنتدرمعمولیهایفرایندباهوشمندهایقراردادفرایندتفاوت-



مزایای قراردادهای هوشمند

امنیت-1

موضوعاین.شودمیتوزیعهانودبینوشدهرمزنگاریهوشمندقرارداد

.شدخواهدمتوقفقراردادطرفینخواستبافقطکهمیکندتضمین

هزینهووقتدرجوییصرفه-2

حذفهاواسطهاغلبوگیردمیصورتخودکارصورتبهفرایندهااکثر

.میشوند
سازیشخصی-3

بهتوجهباراآنوکنیدانتخابرایکیتوانیدمیشما.داردوجودهوشمندقراردادهایمختلفانواعازوسیعیطیفحاضرحالدر

.کنیدسازیشخصیوویرایشخودنیازهای



چه موقع می توانیم از بالک چین استفاده کنیم؟

د؟آیانیازبهیکدیتابیساشتراکیداری

تند؟آیانهادهایمختلفگرفتارمغایرتهاوعدماعتمادبهیکدیکرهس

ست؟آیاقوانینحاکمبرشرکتکنندگانیکسانا

هایهدفداروغیرقابلتغییراست؟Logآیانیازبه

ثابتاست؟آیاقوانینتراکنشها

تبالک چین مورد نیاز نیس
بالک چین خصوصی

(با مجوز)

آیاتراکنشهابرایعمومآزاداست؟

بالک چین عمومی
(بدون مجوز)

خیر

خیر



معرفی بالک چین سازمانی

استزیرمشخصاتدارایهادادهتوزیع،(اتریومیاکوینبیتمانند)عمومیبالکچینیکدر:

رمستعانامداراییاناشناسکنندگانشرکت-

کنندگانشرکتهمهتوسطخواندنونوشتنامکان-

(PoW)کاراثباتبرمبتنیاجماع-

درنند،کاستفادهعمومیبالکچینشبکههایازکنندمیسعیآنهازیراشوند،میمواجهشکستبابالکچیناجرایدرسازمانهاازبعضی

.باشندداشتهنظرمدراسازمانیبالکچینازاستفادهبایدهاسازمانکهصورتی

استزیرمشخصاتدارایسازمانیبالکچینیک:

.استشدهشناختههاآنهایهویتوکنندگانشرکتهمه-

.استکنندهشرکتچندینبیناجماعبهنیازمعموالواستخاصیقوانینونقشدارایخواندنونوشتنمجوزهای-

هاتراکنشتاییددرکمتاخیروباشدداشتهباالیی(TPS)ثانیهدرتراکنشتبادل-

.شوداستفادهشبکهیکدراجماعبرایمختلفیالگوریتمهایاستممکن-



معرفی بالک چین سازمانی

استمشتریوسازمانهایدادهخصوصیحریموامنیتها،سازماننگرانیمهمترین.

دیدگاهسازمانی،تراکنشهابایداز

.باشند(Permissioned)دارایمجوزو(Private)خصوصی



انواع بالک چین سازمانی

داردوجودسازمانیبالکچیننوعدو:

.هستندسازمانداخلیهایبخشوواحدهاشبکه،کنندگانشرکتاساساوشودمیمدیریتسازمانیکتوسطمعموال:(Private)خصوصی-

.شودمیمدیریتسازمانچندینتوسطچینبالکشبکهحالت،ایندر:(Consortium)کنسرسیوم-



نمودنداستفاده از بالک چین که شروع به صنایعی



؟چرا بانک ها بیشتر از دیگر صنایع به این فناوری توجه کرده اند 

.یکندمتهدیدراواسطنهادیکبهعنوانبانکهاوجودیفلسفهچراکهکردند،تلقیتهدیدیکعنوانبهاوللحظهدررابالکچینبانکها-۱

.استحوزهایندربالکچینمتنوعفوایدوکاربردهاموضوع،اینبهبانکهاتوجه-2

:بانکصنعتدربالکچینمهمکاربردسه■

سریعمرزیبرونهایپرداخت-

-KYCترارزان

مالیتجارت-

درصداز2۰2۱،۳۰پیشبینیمیشودکهتاسال

بانکهاکهمربوطبه Back-Endهزینههای

هزینههایتسویههایبانکیاست،

.بالکچینصرفهجوییمیشودتوسط



بانکسه کاربرد مهم بالک چین در صنعت 

سریعمرزیبرونهایپرداخت-1

.انجامدمیطولبهکاریروز۵تا2بین،جهانیسطحدربانکبهبانکداخلیپولانتقالمتوسط،طوربه

پیپالیاسوییفتطریقازپولانتقالمانند

2-KYCترارزان

-JP Morganبخشدرپوندمیلیارد۱.۶حدودکهدادهگزارشKYCکردهاستخدامقوانینبرنظارتبرایرانفرهزار۱۳وکندمیهزینه

.است

بهماهدوتااستممکنمشتریهویتاحرازوتحقیقزمانکهاندگفتهرویترزنظرسنجیدرکنندهشرکتکمپانی۷22ازدرصد۷۰-

.رودمیفراترهمماه۴اززماناینکهاندگفتهدرصد۱۰وبینجامدطول

:هویتاحرازفرآیندشدنطوالنیدراصلیعاملدو

.کنندمیتغییردائماکهگذاریقانونهایسیاست-

هاستفاداداریفراینددرکاغذازهنوزهابانکبرخی.شودمیدنبالهابانکبرخیدرهنوزکهگیرانهسختحقوقیهایروش-

.کنندمی



بانکسه کاربرد مهم بالک چین در صنعت 

کند؟ایجادتغییرهویتاحرازساختاردرتواندمیچگونهچینبالک

خودمختاریهویتمفهوم-۱

.هستندخودزندگیوبدنمالکاخالقیطوربهافرادآندرکهایستایدهخودمختاری

.استخودتاندستدرآنکنترلکاملطوربهچین،بالکرویخودهویتیمدارکآپلودبا

(بانکیبینوبانکیداخل)باشدمجازوخصوصیچینبالکشبکهیکازعضویتواندمیبانک-2

ینچبالککهآنجااز.کندمیآپلودچینبالکرویرافرماینسادگیبهبانک.کندمیپرAبانکدرراKYCقوانینفرمAliceد،کنیفرض

.بگذارنداشتراکبهدیگرانباوکنندآپلودآنرویرااطالعاتتوانندمیاعضاازیکهراست،غیرمتمرکز



بانکسه کاربرد مهم بالک چین در صنعت 

مالیتجارت-3

Charley Cooper،کنسرسیوماجراییمدیرR3شودمیمتحولچینبالکفناوریتوسطکهاستبخشیمالی،تجارتکهاستمعتقد.

:گویدمیاو

.استچینبالکشفافبرایفناوریاندازچشمتجارتمالییک»

.«بسیارقدیمیشدهاستکاغذفیزیکیرویتمبرهایازماشینهایفکسونیازبهاستفاده

(تجاریاعتبارنامههایصدورمانند).بگذارداثرحوزهاینرویهوشمندقراردادهایباتواندمیچینبالک-



بانکدر صنعت موانع پیش روی بالک چین 

چنینرایبفعلیهایچینبالکمعماریودهندانجامروزدرتراکنشهامیلیوندارندنیازمالیموسسات.دارندمشکلپذیریمقیاسمسئلهبا-۱

.نیستآمادهتقاضایی

استممکنیاکندبازرارمزتواندمیهابانکخصوصیکلیدداشتنباکسیهرواستوابستهخصوصیکلیدرمزنگاریبهچینبالکفناوری-2

.کندتغییرچینبالکرویشدهثبتهایداراییمالکیتشوندمیباعثاینهاهمه.کندگمراآنکلیدصاحب

.گیردقراراستفادهموردمالیموسساتمیانگستردهطوربهتاداردبیشتریهایقابلیتیارائهبهنیازچینبالکهنوز-۳



مزایای بالک چین سازمانی

شوندجذببالکچینتکنولوژیبههاسازمانشودمیسببکههاییویژگی:

تراکنشهابرایزمانوهزینهکاهش-

رکوردهااصالحوتطبیقهزینهپرهایسیستمبهنیازعدم-

محصولوسیستمامنیتبهبود-

سیستمدرجعلوتقلبکاهش-

اطالعاتهکریسککاهش-

شفافیتافزایش-

مشتریوفاداریافزایش-



پلتفرم های بالک چین سازمانی

-Hyperledger

-Quorum

-R3 Corda



جدول مقایسه پلتفرم های بالک چین سازمانی

Hyperledger FabricR3 CordaQuorum

عمومیحوزه تمرکز
Cross industry

مالیوبانکیمالیوبانکی

R3کنسرسیومIBMبنیادلینوکسوارائه دهنده
بانک

J.p. Morgan

LedgerPrivate PermissionedPrivate PermissionedPrivate Permissionedنوع 

Majority Votingقابلتعریفقابلتعریفمدل اجماع

داردداردداردقرارداد هوشمند

بلهبلهبلهمتن باز

زبان
++GoKotlin, JavaSolidity, Java,Cبرنامه نویسی

TPSچندصدTPSچندصدTPSچندهزار(TPS)مقیاس پذیری تراکنش



Hyperledgerمعرفی 

.باشدمیآنبامرتبطابزارهایوچینبالکبازمتنپروژهیک،هایپرلجر-

،IBMهایشرکتهمکاریباولینوکسبنیادتوسط2۰۱۵سالدر-

IntelوSAPاستکردهکاربهشروع.

هایهزمیندرچینبالکبرمبتنیشدهتوزیعدفترهایساختهدفبا-

...وسالمتتامین،زنجیرهبانکداری،مالی،

هایپرلجرکنسرسیومعضوشرکت2۵۰ازبیش،2۰۱8سالانتهایتا-

.اندشده



Hyperledgerمحصوالت 



Hyperledger Fabric

بود(Codebase)پایهکدیکبرایهایپرلجرپیشنهادیطرحهاینخستینازیکی-

Digitalشرکتهایتوسطگرفتهصورتپیشینکارهایازترکیبیکه AssetوIBM

.شدمیمحسوب

Fabricلجرهایپرپروژه،این،2۰۱۷ژانویه۱2در- .گرفتنام1.0

.استشدهایجادGoنویسیبرنامهزبانتوسطفابریک-

.یافتدستهاICOمارکتدرفراوانیمحبوبیتبهکوتاهیزمانمدتدرفابریکپروژه-

ازتفادهاسباایتالیاییشرکتهایسهامدیجیتالیعرضهبرایبالکچینپلتفرمیککهکرداعالمIBMمشارکتبالندنبورسبازارماه،هماندر-

.کردخواهدایجادFabricهایپرلجر

.کردآمریکاوکانادابانکیبینمراوداتبرایفبریکهایپرلجرازاستفادهبهشروع(RBC)کانادابانکرویال،2۰۱۷سپتامبردر



Hyperledger Fabric

.آوردمیوجودبهمختلفهایبخشبینرااعتمادهوشمند،قراردهایازاستفادهباوباشدمیسازمانیدیدگاهدارای-

:Fabricهایویژگی

PKI(Public Key Infrastructure)مدیریتهویتتوسط-

(Channel)ایجادحریمخصوصیومحرمانگیازطریقکانالها-

.استماژوالرمعماریدارای-

(Chaincodeتحتعنوان.)دارایویژگیقراردادهوشمندمیباشد-



FabricHyperledgerسه بخش اصلی 

LDAP۱بهاتصالوهاهویتثبت-

دیجیتالهایگواهیمجوزصدور-

(ECerts)نامثبت

دیجتالهایگواهیلغووتمدید-

گواهییکتوسطبایدعملیاتهر-

.باشدشدهامضامعتبردیجیتال

.استدیجیتالگواهیدارایکاربرهر-

ودنمایبروزرسانیرادفترکلتواندمی-
.کندتهیهگزارش

کانالچندینعضوتواندمیPeerیک-
.شود

-Peer،دکنمیامضاوتاییدراهاتراکنش.
راریکدیگباارتباطقابلیتهاPeerتمام-

Syncیکدیگرباخودکارطوربهودارند

.شوندمی
-Peer،وکندمیمدیریتراکلدفتر

دفتروضیعتوهاتراکنشالگشامل
.باشدمی

-Peerشودمیتشکیلبخشدواز:
EndroserوCommiter

-Endorser،برایوامضاراهاتراکنش
.میکندشبیهسازیشبکهدراجرا

-Committer،راتراکنشهاامضای
.میکنداعتبارسنجیوبررسی

بتثدفترکلدرچیزیهراینکه،ازقبل-

.کندعبورOrdererسرویسازبایدشود

.دهدمیانجامراتراکنش هاترتیب-

بالکچیندربالک هاایجادمسئول-

.است

وتراکنشهاتعداداساسبربالکاندازه-

.شودمیتعیینزمانیا

-Ordererاستاجراقابلمدسهدر:

Solo،KafkaوPBFT

Certificate Authority (CA) Peer Orderer

1 Lightweight Directory Access Protocol



Ordering Serviceمعرفی سه مکانیزم اجماع مورد استفاده در بخش 

-SOLO:

Orderingبخشوظایفروش،ایندر- ServiceیکفقطتوسطNodeشودمیانجام.

Hyperledgerبرنامهترسریعتوسعهجهت،بیشتر- Fabricداردرانویسانبرنامهتوسط.

-Kafka:

Apacheفناوریازاستفادهباروش،ایندر- Kafkaشودمیپرداختهدریافتیهایتراکنشپردازشبه.

Realهایدادهبرایکمتاخیروزیادبازدهیبایکپارچهپلتفرمیک- Timeکندمیایجاد.

Crashتشخیصتواناییفقطکهاستاینروشاینعیب- Fault-TolerantیاFail-Stopباشدمی.

-BFT:

Byzantineمخفف- Fault ToleranceانواعدارایوباشدمیSBFT،PBFTاست...و.

Crashتشخیصبرعالوهروش،این- Fault-Tolerant،داردراآلودهیاخرابکارهایگرهتشخیصامکان.

خودندکسعیوکندتولیددلبخواهیاطالعاتاستممکنشدهاستآلودهیاخرابکهسامانهگرههایازیکیمثال،عنوانبه

.بزندجاسالمگرهیکجایبهرا

N = 3F + 1

N: Nodes
F: Fail Nodes



Hyperledgerمراحل اجرای یک تراکنش در  Fabric



Hyperledgerنمای کلی عناصر و بخش های مختلف  Fabric



Hyperledgerنمای کلی عناصر و بخش های مختلف  Fabric



Hyperledgerمعماری  Fabric



Hyperledgerنیازهای نصب پیش Fabric

Windows 10یاMAC OS 10.12یاUbuntu 16.04سیستمعامل-

cURLبرنامه-

Docker ComposeوDockerنرمافزار-

Go(GoLang)زبانبرنامهنویسی-

NPMوNodejsبرنامه-

Pythonزبانبرنامهنویسی- 2.7

Gitبرنامه-



نصب برنامه های مورد نیاز

::: cURL

::: Go (GoLang)

::: Node.js Runtime and NPM

~$ sudo apt install curl

~$ mkdir go
~$ wget https://dl.google.com/go/go1.11.2.linux-amd64.tar.gz
~$ sudo tar -C /usr/local -xzf go1.11.2.linux-amd64.tar.gz
~$ nano $HOME/.profile
export GOROOT=/usr/local/go
export GOPATH=$HOME/go
export PATH=$PATH:$GOROOT/bin:$GOPATH/bin
~$ source $HOME/.profile

~$ sudo apt install nodejs
~$ sudo apt install npm
~$ sudo npm install npm@5.6.0 -g



نصب برنامه های مورد نیاز
::: Docker Repository

~$ sudo apt update
~$ sudo apt install \

apt-transport-https \
ca-certificates \
curl \
software-properties-common

~$ curl –fsSL https://download.docker.com/linux/Ubuntu/gpg | sudo apt-ke add –
~$ sudo add-apt-repository \

"deb [arch=amd64] https://download.docker.com/linux/ubuntu \
$(lsb_release -cs) \
stable”



نصب برنامه های مورد نیاز
::: Docker

::: Docker Composer

~$ sudo apt update
~$ sudo apt install docker-ce

~$ sudo curl -L 
"https://github.com/docker/compose/releases/download/1.22.0/docker-
compose-$(uname -s)-$(uname -m)" -o /usr/local/bin/docker-compose

~$ sudo chmod +x /usr/local/bin/docker-compose

~$ sudo groupadd docker

~$ sudo usermod -aG docker $USER

*** Logout and Login user



::: Python 2.7

::: Git

::: Hyperledger Fabric

* https://raw.githubusercontent.com/hyperledger/fabric/master/scripts/bootstrap.sh

~$ sudo apt install python

~$ sudo apt install git

نصب برنامه های مورد نیاز

~$ mkdir -p hyperledger/
~$ cd hyperledger/
~$ sudo curl -sSL http://bit.ly/2ysbOFE | bash -s 1.1.0
~$ nano $HOME/.profile
export PATH=$PATH:$HOME/hyperledger/fabric-samples/bin
~$ source $HOME/.profile



Chaincodeمعرفی توابع مهم در 

Initتابع -

.برایاولینباردرکانالنصبوراهاندازیشوداینتابعفراخوانیمیگرددchaincodeهرگاه

func (s *SmartContract) Init(APIstub shim.ChaincodeStubInterface) peer.Response {

…

} /

Invokeتابع -

.ارسالگردد،اینتابعفراخوانیمیشودتاباتوجهبهدرخواست،عملمناسبراانجامدهدchaincodeهرگاهدرخواستیبهسمت

func (s *SmartContract) Invoke(APIstub shim.ChaincodeStubInterface) peer.Response {

function, args := APIstub.GetFunctionAndParameters()

if function == "queryCar" {

return s.queryCar(APIstub, args)

}

…

}



با تشکر از همراهی شما دوستان عزیز


