
Functions of  private 
Blockchain for 
Transparency of  
Banking Information

ر کارکردهای بالک چین خصوصي بانک  ررکک ی د
راستای ارتقاء شفافیت اطالعات بانکي



There is some trick for the 

costumers of  bank that they 

can get loan from some bank, or 

they can default from their 

loan, that’s while they have 

money on the another account 

Nowadays, measuring the 

costumers credit risk, is too 

difficult and costly

And banks around the world 

have adverse selection and 

moral hazard problem with 

their borrowers





Distributed ledger









Enterprise Permissioned
The enterprise controls the resources and access to the 
blockchain, hence private and/or permissioned.
Faster Transactions
When you distribute the nodes locally, but also have much less 
nodes to participate in the ledger, the performance is faster.
Better Scalability
Being able to add nodes and services on demand can provide a 
great advantage to the enterprise.
Compliance Support
As an enterprise, you likely would have compliance 
requirements to adhere to, and having control of your 
infrastructure would enable this requirement more seamlessly.
Consensus More Efficient (less nodes)
Enterprise or private blockchains have less nodes and usually 
have a different consensus algorithm, such as BFT vs. POW.



معرفیکاراکتر بالک چین خصوص
بانک مرکزیمعمار

 های زیر مجموعه بانک مرکزیبانکاپراتور

 های زیر مجموعه بانک مرکزیبانکتوسعه دهنده

بانک مرکزیمقررات گذار

مشتریان بانککاربرنهایی

بانک مرکزیپردازش داده

 های زیر مجموعه بانک مرکزیبانک

بانک مرکزیذخیرسازی داده

پیشنهادی بالک چین خصوصی بانک مرکزیالگوی 



بالک چین خصوصی در بانک مرکزیاجزای 

وظایف در سیستم بالک چین خصوصینام جزء

دفاتر توزیع شده
زیمرکبانکمجموعهزیربانک هایتراکنش هایتمامتاریخیداده های

.ودمی شذخیرهسامانهایندرمی باشدبانکمشتریانبهمربوطکه
شدهزیعتوصورتبهوتغییرغیرقابلسامانهایندرمشتریاناطالعات

.باشدمی

شبکه همسان
هررسانیروزبهوشدهتوزیعدفاترنگهداریاطالعات،ذخیرسازی

.یردمی گانجامهمسانشبکه هایتوسطبانکینظامدررویداد هاازیک

بانک هاتوسطکههویت هامدیریتها،مجوزها،کاربرهویتتائیدخدمات اعضاء
.می باشدبخشاینبهمربوطمی شودانجاشم

قرارداد هوشمند
صورتبهکهمرکزیبانکقراردادهایتمامیازمتشکلایبرنامه

آنازخارجواندشدهطراحیمعامالتوعملیات هابرایخودکار
ردمرکزیبانکتوسطجزءاین.نمی باشدتعریفقابلعملیاتی

.شودمیبارگذاریخصوصیبالک چین

رویدادها
رویبربانک  هاتوسطباشدبانکیعملیات هایورویداد هاتمامی

اتردفرویبرتراکنش هااینآنازپسومی شودبارگذاریبالک چین
.می گیردقرارشدهتوزیع

کهباشدمیجزءاینوظیفهبالک چیناجزاءبرنظارتواصالحمدیریت سیستم ها
.می باشدمرکزیبانکباجزءاینمسئولیت

.نداردکاربردیبسته،خصوصیبالک چیندرجزءاینادغام سیستم ها



کزی فعلی بانک مربالک چین با سامانه های مقایسه 
مزیت بالک چینسامانه

چکاوک

ردولینمیشودمشخصچکجایی هایجابهروندشود،میوصولوصادرکههاییچکچکاوک،سامانهدر
زمانتاصدورزمانازجاییجابهروندوداردوجودجایکصورتبهفردحسابوچکبالک چین،ساختار
شمندهوقراردادهایازاستفادهباالکترونیکیچک هایصدورقابلیتآنبرعالوه.باشدمیمشخصوصول
.داردوجود

ساتنا

بهندهوشمقرارداد هایازاستفادهباراسامانهاینبهمربوطعملیات هایتمامیمی تواند،بالک چینسامانه
جاریتوکالنپرداخت هایانجاموبین بانکیتسویه–سامانهاینوظیفهدوهرودهدانجامخودکارصورت

.دهدانجاممتمرکزصورتبهرا–

سپام

امنیتوتشفافیآنبرعالوهوباشدمیتعریفقابلخصوصیبالک چیندرسامانهاینقابلیت هایتمامی
ریسک)اریاعتببندیرتبهقابلیتآنبرعالوه.هستبیشترسپامسامانهبهنسبتخصوصیبالک چین

.داراسترابانکینظامداخلافرادیکهر(اعتباری

نهاب
ریبیشتمزیتنهاب،سامانهبهنسبتخصوصیبالک چیندرZero-khowledgeتکنولوژیازازاستفاده

.باشدمیبیشترنیزفردهویتیاطالعاتامنیتودارد

کاشف
صورتبهوبیشترسرعتوکمترهزینهباراکاشفسامانهبهناظرخدماتتمامیخصوصیبالک چینسامانه

.دهدمیانجامخودکار

نماد

رکوردهایدوگانه،ورود،شدهتوزیعدفاترهمچوندیگرفناوری هایدیجیتال،امضایفناوریبرعالوه
میمادنسامانهبهنسبتشبکهاینامنیتبهداردوجودخصوصیبالک چینساختاردرکهنامهضمانت

.افزاید


