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مقدمه

به دنیای بالكچين خوش آمدید .این نشريه شما را در مورد استفاده از بالکچین در کسب وکار
خودتان راهنمایی میکند .بالکچین تبادل اطالعات در اینترنت را متحول خواهد کرد .در واقع این
پلتفرم اعتماد و کارایی را در تبادل هر چیزی بهبود خواهد داد .بالکچین عمیق ًا دنیا را تغییر خواهد داد.
اگر تاکنون خانهای خریده باشید میدانید که میبایست اوراق بسیار زیادی تایید و امضا گردند تا نقل
و انتقال ملکی انجام شود .این موضوع در مورد خرید و فروش خودرو هم صادق است و معموال روند
زمانبر و خستهکنندهای برای انتقال مالکیت یک خودرو طی میشود .نظام مدیریت اطالعات سالمت
در ایران وجود دارد اما اگر شخصی بخواهد سوابق خدمات درمانی خود را دریافت و بررسی نماید تقریبا
این کار غیرممکن است.
بالکچین به زبان ساده یعنی یک سیستم مدیریت اطالعات غیرقابل تغییر و به اشتراک گذاشته
شده که در هر فرآیندی قابل پیادهسازی و بهرهبرداری است .در اینجا الزم است یک نکته را یادآوری
کنیم که منظور از بالکچین بیتکوین نیست .بیتکوین یکی از نمونههای پیادهسازی شده بالکچین
است .به عبارت دیگر بالکچین زیرساخت ایجاد بیتکوین است .این نشريه شما را با بالکچین و
نحوه عملکرد آن آشنا میکند و اینکه چگونه از آن در تجارت و صنعت استفاده نمایید .همچنین با
انقالب تکنولوژی بالکچین در حوزه تبادل اطالعات و شبکههای ارتباطی کسب و کارهای گوناگون
آشنا میشوید .در ادامه بالکچین برای کسب وکار ،و راهکاری که این تکنولوژی در بهبود شبکه یک
کسب وکار ایجاد خواهد کرد ،را درک خواهید نمود .همچنین با  Hyperledgerبه عنوان یکی از
پیادهسازیهای بالکچین ،که توسط بنیاد لینوکس توسعه یافته است ،آشنا خواهید شدHyperledger .

قابلیت پیادهسازی در حوزههای گوناگون تجاری و صنعتی را دارد Hyperledger Fabric .به عنوان
یکی از نمونههای تجاری  Hyperledgerپلتفرمی متنباز است که از آن میتوان به عنوان ابزار
پیادهسازی بالکچین در حوزههای گوناگون استفاده کرد .در این نشريه هر آنچه برای برنامهریزی
جهت راهاندازی و شروع بهرهبرداری از بالکچین نیاز دارید ارائه خواهد شد.

راهنمای توسعه بالکچین برای کسب و کار

فصل اول
منشاء سیستم مدیریت اطالعات اشتراکی
درك قابلیتهای بالكچين

بالکچین يك سیستم مدیریت اطالعات توزيع شده و اشتراکی است كه فرآيند
ثبت تراكنشها و رهگيري داراييها را در شبكه يك كسب وكار ساده ميكند .این دارايي
ميتواند ملموس نظیر خانه ،خودرو ،پول نقد ،زمين يا ناملموس مانند مالكيت معنوي نظير
حق اختراع ،حق کپیرایت يا امتیاز یک برند باشد .تقريب ًا هر چيز ارزشمندي ميتواند در
شبكه بالكچين رهگيري و تبادل شود و مخاطرات و هزينهها را براي همه ذینفعان كاهش
دهد.
اين سرراستترین تعريف از بالكچین است .در ادامه اين فصل ،جزئيات بيشتر براي
درك كاملتر اين فناوري و قابليتهاي آن براي ارتقا کارایی ارائه میشود.
منشاء بالکچین
با بررسي پس زمينهاي كه بالکچین مبتنیبر آن توسعه یافته است ،نظیر نياز به
داشتن سیستمی كارآمد ،بهصرفه ،قابل اطمینان و امن برای مدیریت و ثبت تراكنشهاي
مالي به درك عمیقتری از آن میتوان دست پيدا كرد.
در اين بخش زمینه ظهور بالکچین شرح داده میشود و ويژگيهاي بالكچین به
عنوان یک راهکار کارآمد توضيح داده میشود.
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کاستیهای سامانههای تراكنش فعلی
در طول تاريخ ،ابزارهاي ايجاد اعتماد و اطمینان مانند سكههاي ضربشده ،پول
كاغذي ،اسناد اعتباري و سامانههاي بانكي براي ايجاد سهولت در تبادالت داراييها و
حمايت از خريدار و فروشنده پديد آمدهاند .نوآوریهاي مهم مانند خطوط تلفن ،كارت
اعتباري ،اينترنت و فناوري تلفنهاي همراه راحتي ،سرعت و كارايي تراكنشها را بهبود
بخشیده و فاصله بين خريداران و فروشندگان را به حداقل ممکن رسانده است.
»بسياري از تراكنشهاي تجاری هنوز هم ناكارآمد ،پرهزينه و آسيبپذيرند
و دارای محدوديتهاي زير هستند.
»پول نقد فقط در تراكنشهاي محلي و در حجم کم سودمند است.
»زمان بين انجام تراكنش و تسويه ميتواند طوالنی باشد.
» دوبارهكاريها و نياز به مرجعی واسط براي تاييد اعتبار به ناكارآمديها
اضافه ميکند.
»كالهبرداري ،حملههاي سايبري و حتي اشتباههاي كوچك هزينه و
پيچيدگيهای کسب و کار را افزایش میدهد و اگر سامانه مركزي مانند بانك
مورد تهدید قرار گیرد ،همه ذینفعان شبكه بانکی با مخاطره روبرو خواهند شد.
»سازمانهاي صادركننده كارتهاي اعتباري در واقع ،سیستمهایی
محافظتشده با هزينه زياد هستند .فعاالن بخشهای اقتصادی بايد
هزينههاي زيادي برای استفاده از این سیستمها بپردازند كه اغلب شامل
كاغذبازي زیاد و فرآیندهای زمانبر به منظور بررسي سوابق افراد است.
»نيمي از مردم جهان به حساب بانكي دسترسي ندارند و مجبور هستند
یک سیستم پرداخت موازي براي انجام تراكنشهاي خود ايجاد كنند.
حجم تراکنشها در سراسر جهان به طور نمايي در حال رشد است و مطمئن ًا پيچيدگيها،
5
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آسيبپذيريها ،ناكارآمديها و هزينههاي سیستمهای کنونی تراكنشها را افزایش خواهد
داد .رشد تجارت الكترونيك ،بانكداري آنالين ،خريدهاي مبتنی بر اپلیکیشنهای موبایل و
افزايش جابجايي و تحرك افراد در سراسر جهان ،حجم تراکنشهای مالی را افزایش داده
است .حجم تراکنشها با پديدار شدن اينترنت اشیاء -اشيا خودمختاري مانند يخچالها كه
وقتی موجودي درون یخچال كم ميشود ،به صورت خودكار خريد ميكنند و خودروهايي
كه خود را به در خانه ميرسانند و در بين راه براي بنزين زدن توقف ميكنند -به صورت
غیر منتظرهای رشد خواهد كرد.
جهان براي مرتفع نمودن این چالشها به شبكه پرداختي نياز دارد كه سريع باشد،
اعتمادسازی را براساس مکانیسمی در سطح شبکه ایجاد نماید ،به تجهيزات خاص و
پیچیدهای برای پیادهسازی نیاز نداشته باشد ،و در ضمن به حساب پشتیبان و پرداخت
آبونمان ماهیانه نیازمند نباشد و براي شفافیت و اعتمادسازی راهکاری مبتنی بر یک سیستم
مدیریت اطالعات اشتراکی-توزیع شده ارائه دهد.
ظهور بیتکوین
راهکاری كه براي رفع پيچيدگيها ،آسيب پذيريها ،ناكارآمديها و هزينههاي
سیستمهای فعلی تراكنشها ايجاد شده بيتكوين است  -ارز ديجيتالي كه شخص (يا
اشخاص) ناشناختهای که تنها با نام مستعار ساتوشي ناكاموتو شناخته ميشود ،در سال
 ٢٠٠٩عرضه شد.
برخالف ارزهاي رایج كه بانكهاي مركزي منتشر ميكنند ،بيتكوين هيچ مرجع
پولي مركزي ندارد .هيچكس آن را كنترل نميكند .بيتكوينها مانند دالر يا يورو چاپ
نميشوند .کاربران شبکه بیتکوین با بهكارگيري رايانهها و نرمافزارهايي معماهاي رياضي
را حل ميكنند و در ازای آن بیتکوین به دست ميآورند .به جاي تكيه بر يك مرجع پولی
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متمرکز براي پايش ،راستيآزمايي و تاييد تراكنشها و مديريت تامين پول ،از طریق ایجاد
شبکهای مبتنی بر ارتباطات کامپیوترهای کاربران شبکه بیتکوین کلیه تراکنشها مدیریت
میشوند.
بيتكويـــن نســـبت بـــه دیگـــر سیســـتمهای مدیریـــت تراکنـــش چنـــد
برت ــري دارد ،ک ــه عبارتن ــد از:
به صرفه :بيتكوين واسطهها را حذف کرده است.
كارآمد :اطالعات تراكنشها يكبار ثبت ميشوند و از طريق شبكه توزيع
شده و اشتراکی در دسترس همه ذینفعان قرار ميگیرد.
امن و ایمن :دفتر کل این سیستم هرگونه تغییر در سطح شبکه را ثبت
میکند و هیچ تراکنشی نمیتواند تغییر کند .هر تراکنش ناخواسته و
اشتباهی غیرقابل برگشت است و میبایست از طریق تراکنش دیگری باز
پس داده شود و در ضمن هر دو تراکنش در این حالت برای همیشه قابل
مشاهده هستند.
تولد بالكچين
بيتكوين براساس زیرساخت بالكچين ایجاد شده است كه به عنوان یک سیستم
مدیریت اطالعات اشتراکی و توزیعشده استفاده میشود .برای درک بهتر موضوع ،بالكچين
را به عنوان سیستم عاملی نظیر ویندوز در نظر بگيريد و بيتكوين را به عنوان يكي از
هزاران نرم افزاري تصور كنيد كه ميتوانند روي اين سيستم عامل اجرا شوند .بالكچین
ابزار ثبت تراکنشهاي بيتكوين-دفتر كل اشتراکی و توزیع شده -را ارائه میدهد .اين
دفتر كل اشتراکی ميتواند براي ثبت هرگونه تراکنش و رهگيري هرگونه دارايي ملموس،
ناملموس و ديجيتالي به كار گرفته میشود .به عنوان مثال ،بالكچین اين امكان را براي
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اوراق بهادار به وجود ميآورد كه به جاي چند روز ،در عرض چند دقيقه عملیات نقل و
انتقال سهام و تسويه حساب مالی انجام شود .بالكچين همچنين این امکان را برای
شرکتها فراهم میکند تا جريان كاالها و پرداختهاي مرتبط با آنها را مديريت كنند و يا
از طریق به اشتراکگذاری اطالعات محصوالت و قطعات مختلف ،مراجعه به تولیدکننده
اصلی را کاهش دهند.
بيتكوين و بالکچین يكسان نيستند .در واقع بالکچین وسیله ای برای ثبت و
نگهداري تراكنشهاي بيتكوين است .اما بالکچین افزون بر بيتكوين ،دارای کاربردهای
دیگری است .بيتكوين نخستين مدل كاربردي بالکچین است.
انقالبی در شبکه رایج کسب و کارها
همانطور كه در سمت چپ شكل (شماره  )١نشان داده شدهاست ،در شيوه رایج ثبت
تراكنشها و رهگيري داراييها- ،هريك از اعضا شبکه کسب و کار دفتركل مربوط به خود
شامل تمام ركوردهای مربوطه را نگهداري ميكند .اين شيوه به دلیل وجود واسطههای
مالی مي تواند هزینه ای را به اعضاء شبکه تحمیل نماید .از سوی دیگر به دليل بروز
تاخيرات در اجراي توافقنامهها و دوبارهكاريهاي الزم براي نگهداري تعداد زياد دفتر کل،
این روش ناكارآمد است .اين مدل بطور جدی آسيبپذير است ،چرا كه اگر سامانه مركزي
(مانند بانك) به دليل كالهبرداري ،حمله سايبري يا اشتباهي كوچك در معرض تهدید قرار
گیرد ،كل شبكه كسب وكار امنیت خود را از دست خواهد داد.
در سمت راست شكل (شماره  )١چارچوب شبكه كسب و كار مبتنی بر بالکچین
نشان داده شده است .بالکچین برای اعضا شبکه این امکان را فراهم میکند تا به صورت
اشتراکی از یک دفتر كل استفاده نمایند .هرگاه تراكنشي انجام شود ،از طريق ارتباط تمامی
اعضا به این دفتر کل عملیات بروزرسانی انجام میشود .این بدان معنا است که هر نود 1از
1- Node
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شبکه همزمان هم بهعنوان مشترک و هم بهعنوان منتشرکننده تراکنشها عمل مینماید.
هر نود ميتواند تراكنشها را به ديگر اعضا شبکه ارسال نماید و يا از آنها اطالعات
تراکنشها را دریافت نماید .به منظور دسترسی به اطالعات یکسان از طریق تمامی اعضا
به دفتر کل بطور مداوم ارتباط با دفترکل هماهنگ و بروز رسانی میشود.

شکل  -1شبكه كسب وكار قبل و بعد از بالکچین

شبكه بالکچین به صرفه و كارآمد است ،زيرا دوبارهكاري را حذف و نياز به واسطهها
را به حداقل ممکن میرساند .آسیبپذیریهای این شبکه براساس مدل توافق تمامی اعضا
شبکه در فرآیند اعتبارسنجی تراکنشها ،بطور قابل توجهی کاهش یافته است .به عبارت
دیگر تمامی تراکنشها از امنیت الزم برخوردار هستند و تمامی اعضا برای ثبت اطالعات
در دفتر کل احراز هویت شدهاند و همچنین تمامی تراکنشها قابل راستيآزمايي هستند.
اعضا شبکه در هر دو مدل یکسان هستند و تنها چیزی که تغییر کردهاست،دسترسي همه
اعضاء شبکه به تمامی تراکنشهای ثبت شده با رعایت محرمانگی است.
شبكه بالکچین داراي ويژگيهاي كليدي زير است:
اجماع :براي اينكه تراكنشي معتبر باشد ،تمامی اعضا شبکه بايد روي
اعتبار آن توافق داشته باشند( .براي اطالعات بیشتر درباره مکانیسم اجماع،
فصل  ٢را ببينيد)
9
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اصالت (مشخص بودن منشاء تراکنش) :اعضا شبکه ميدانند دارايي
ها از كجا ميآیند و مالكيت آنها در طول زمان چگونه تغيير كرده است.
تغييرناپذيری :هيچ عضو شبکه نمي تواند پس از اينكه تراكنشي در
دفت ِركل ثبت شد ،آن را تغییر دهد .اگر تراكنشي به اشتباه انجام شود می
بایست از طریق تراکنش دیگری بازگردانده شود و در اين صورت هر دو
تراکنش برای همیشه قابل مشاهده هستند.
قطعيت :دفتركل اشتراکی ابزاری است كه به منظور تعیین مالكيت يك
دارايي يا كامل شدن يك تراكنش به آن مراجعه ميشود.
بررسی کاربردی از بالکچین
فروش اقساطی خودرو از شرکتهای لیزینگ به ظاهر کار آسانی است اما این کار
در عمل دارای پیچیدگیهای خاص خود است .هر چند که زنجیره تامین فیزیکی ساخت
خودرو یکپارچه به نظر می رسد اما خدمات پس از فروش معمو ًال جدا از این زنجیره
تامین است .هر شرکت در حوزه تعمیر و نگهداری دفتر کل مخصوص به خود را دارد که
بروزرسانی آن معمو ًال روزها و هفتهها طول میکشد.
با ایجاد یک دفتر کل اشتراکی مبتنی بر شبکه بالکچین هر عضو از شبکه امکان
دسترسی ،پایش و تحلیل وضعیت خودرو در هر مرحله از چرخه حیاتش را دارد (شکل
شماره.)2
تعامل اعضا شبکه مبتنی بر بالکچین به قرار زیر است:
 1.قانونگذار دولتی ،امكان نامنويسي براي خودرو جديد را روي بالکچین ايجاد و
مالكيت خودرو را به كارخانه سازنده تفویض می نماید.
2.كارخانه سازنده نوع ،مدل و شماره شناسايي خودرو را مبتنی بر شبکه بالکچین
10
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براساس مدلی به نام ( smart contractتوافق دیجیتالی یا مجموعه قوانین حاکم بر
تراکنشهای بالکچین) ثبت مینماید و ضمن آن الزامات قانونی قانونگذار را تایید و
تصدیق می نماید.
 3.نمایندگیهای فروش خودرو موجودی انبار سازنده را مشاهده مینماید و ضمن
تایید و تصدیق  smart contractمابین سازنده و نمایندگی ،مالکیت خودرو به نمایندگی
منتقل میگردد.
 4.شرکت لیزینگ موجودی انبار نمایندگی ها را مشاهده مینماید .مالکیت خودرو
ضمن تایید  smart contractبه شرکت لیزینگ منتقل میشود.
5.مالکیت خودرو ضمن تایید  smart contractبه خریدار نهایی منتقل میشود.
 6.فرآیند فروش خودرو از طریق شرکت لیزینگ براساس این مدل ادامه پیدا میکند
تا اینکه خودرو از رده خارج شود .در این وضعیت مالکیت خودرو براساسsmart contract

به شرکتی که مجوز اوراق نمودن خودرو را دارد منتقل می شود.
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شکل -2چرخه فروش خودرو مبتنی بر شبکه بالکچین
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مزایای بالکچین
صرفهجويی در وقت :زمان تراكنشهای پيچيده و چند طرفه بهطور قابل مالحظهای
كاهش مييابد .به دلیل عدم نیاز به یک مرجع مرکزی تسویه حساب تراكنشها نیز سريعتر
انجام میشود.
صرفهجویی در هزينهها :شبكه بالکچین هزينهها را به چند روش كاهش مي دهد.
»به دلیل آنکه تمامی اعضا شبکه برای یکدیگر شناخته شدهاند نیازی به مکانیزم
تایید هویت اعضا از خارج شبکه نیست.
»واسطها کاهش یافته و مبادله ارزش مابین اعضا شبکه بطور مستقیم انجام میشود.
»دوبارهکاری ها بطور کلی حذف میشود زیرا همه اعضا به دفتر کل اشتراکی
دسترسی دارند.
امنيت بيشتر :براساس ویژگیهای امنیتی بالکچین احتمال جعل و کالهبرداری،
خرابکاری در شبکه و حمالت سایبری کاهش مییابد .در اینجا الزم است به این نکته
اشاره شود که شبکههای بالکچین به دو دسته مجوزدار و بدون مجوز تقسیمبندی میشوند.
هویت و اصالت اعضا و داراییها در شبکه بالکچین مجوزدار قبل عضویت میبایست تایید
گردد.
همه شبکههای بالکچین برای استفاده عموم نیستند .برخی از این شبکهها نیاز به مجوز
برای عضویت دارند .شبکههای مجوزدار تابع رگوالتوری خاصی و از اهمیت ویژه ای
برخوردار هستند .امکانات و امتیازات این گونه از شبکهها عبارتست از:
ارتقاء محرمانگی :امکان دسترسی کاربران به جزئیات تراکنشها میتواند محدود گردد و
تنها کاربران خاص نظیر حسابرسان به جزئیات تراکنشها دسترسی داشته باشند.
بهبود حسابرسی :تنها از یک مرجع ،دفتر کل اشتراکی ،امکان پایش و نظارت بر
تراکنشها قابل انجام است.
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راهنمای توسعه بالکچین برای کسب و کار

بهبود کارایی :با تبدیل داراییها به داراییهای دیجیتال امکان نقل و انتقال مالکیت
داراییها با سرعت بیشتری انجام میشود.
در فصل دوم به قابلیت بالکچین برای شبکه یک کسب و کار خواهیم پرداخت.
اعتماد سازی مبتنی بر بالکچین
بالکچین اعتماد را در سراسر يك شبكه كسب و كار بهبود ميبخشد .بهبود اعتماد به
این معنا نیست که شما با کسانی که به آنها اعتماد ندارید تجارت نمیکنید بلکه بدان معنا
است که دیگر شما نیازی به اعتماد کردن ندارید.
اهمیت ویژه بالکچین به این دلیل است که اعتماد را در میان اعضا شبکه خود ارتقاء
میدهد .با توجه به اینکه هر تراکنشی پس از تراکنشی دیگر انجام میشود هرگونه فساد در
سطح شبکه به سرعت آشکار و دیگران از آن آگاه میشوند .اين ساختار خود-کنترلی نياز
به وابستگي به نهادهای حقوقي يا سازوکارهای حفاظتي دولتي و همچنين نياز به پايش و
كنترل جريان تراكنشهاي تجاری را كاهش دهد .در واقع ،اعضا شبکه بالکچین خود بر
عملکرد سایر اعضا و کلیه تراکنشها نظارت مینمایند.
در جايي كه نظارت مجموعه و سازمان ثالثی برای بررسی و ارزیابی تراکنشها الزم
باشد ،بالکچین با سادهسازي بررسي جزئيات تراكنشها و ایجاد سازوکار الزم برای تبعیت
از قوانین ،بار روي دوش سازمانهای تنظيمکننده مقررات تجاری را كم ميكند.
اعتمادسازی مبتنی بر بالکچین به صورت زیر انجام میشود:
توزیعشده و پایدار :هرگونه تراکنش از طریق دفتر کل اشتراکی بروزرسانی میشود
و بصورت بههنگام به اطالع کلیه اعضا شبکه رسانده میشود .با توجه با اینکه هیچ سازمان
مجزایی مسئولیت این دفتر کل را ندارد و کلیه تراکنشها بهصورت سیستماتیک ثبت و
منتشر میشود هیچگونه خللی در این روند ایجاد نمیشود.
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امن ،محرمانه و غیرقابل تغییر :مکانیسمهای کنترل دسترسی و رمزنگاری از
دسترسی غیرمجاز به شبکه جلوگیری مینماید و تصدیق هویت اعضاء را تضمین مینماید.
محرمانگی از طریق تکنیکهای رمزنگاری و حیطهبندی اطالعات تامین میشود و بهطور
کنترلشده دسترسی به اطالعات صادر میشود .تراكنشها و نيز هويت طرفهاي هر
تراكنش ميتواند پنهان بماند .پس از توافق میان شبکهای ،مشاركتكنندگان نميتوانند
هيچ ركوردي را تغییر دهند و هر تراکنش نادرست میبایست از طریق تراکنشی دیگر
بازگردانده شود.
شفافيت و قابلیت حسابرسی :چون مشاركت كنندگان در هر تراكنش به
ركوردهاي يكساني دسترسي دارند ،ميتوانند اعتبار تراكنشها و هويت يا مالكيت اعضا را
بدون نياز به مرجع واسط ،راستيآزمايي كنند .تراكنشها مقید به زمان مشخصی هستند و
به صورت بههنگام تاييد میشوند.
مبتنی بر توافق اعضا شبکه و تصدیق تراكنشها :به منظور تایید اعتبار یک
تراکنش بر اساس مکانیسمی مشخص کلیه اعضا شبکه توافق جمعی مینمایند .هر شبكه
بالکچین دارای مکانیسم توافق میان شبکهای مخصوص به خود است.
هماهنگ و انعطافپذير :با توجه به قوانین حاکم بر کسب و کارهای مختلف و
شرایط تعریف  smart contractبرای حوزههای تجاری گوناگون شبکه بالکچین میتواند
به مرور بلوغ و تکامل بیشتری یابد.
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فصل دوم
درک مفهوم بالکچین
چرا بالکچین برای کسب وکار مناسب است
شناخت نقش هر یک از اعضای شبکه

بالکچین چگونه کار میکند؟
در فصل قبل دیدیم كه بالکچین چيست و چهكاري ميتواند انجام دهد ،اما شايد از
خود بپرسيد كه بالکچین چگونه كار ميكند .در اين فصل با نشاندادن پشت صحنه يك
شبكه بالکچین و بدون ذکر جزئیات فني ،به اين موضوع خواهيم پرداخت.
در اين فصل به صورت گذرا با روش ذخیرهسازی تراکنشها و مکانیسمی که ثبت
آنها را غیرقابل تغییر مینماید آشنا ميشويد .چهار مفهوم که اساس بالکچین را شكل
ميدهند و نقش هر یک از اعضای شبکه معرفی خواهد شد.
چرا این سیستم را بالکچین مینامند؟
بالکچین نام خود را از روش ذخیره سازی تراکنشها گرفته است -زنجیره ای از
بالکها (شکل شماره .)3

شکل  -3روش ذخیرهسازی بالکچین بصورت بالکهای سریالی متصل به هم
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با افزايش تعداد تراكنشها ،بالکچین هم رشد ميكند .تراکنشها در قالب زنجیرهای
از بالکهای متوالی ثبت و ذخیره میشوند .اين شبكه با قوانین و مقرراتي مورد توافق
تمامی اعضا شبکه اداره ميشود.
هر بالك شامل يك شناسه یکتا ،1توالی زمانی تراکنشهای معتبر و شناسه یکتا
بالک قبلی است .شناسه یکتا بالك قبلي ،بالكها را به يكديگر پيوند ميدهد و از تغيير
يافتن هر بالك يا واردشدن يك بالك بين دو بالك موجود ،جلوگيري ميكند .با اين
روش ،اعتبارسنجی هر بالک با بالک قبلی كل زنجیره بالکچین معتبر میگردد .اين شيوه
موجب شفافیت و تغييرناپذيري تراکنشهای بالکچین ميشود.
براي روشن شدن مطلب بايد توجه داشت كه هرچند بالکچین تراکنشها را
ثبت میکند ،اما جايگزيني براي پايگاه داده ،فناوري پیام رسانی ،پردازش تراكنش ها يا
سیستمهای مدیریت فرآيندهاي كسب و كار نيست .بالکچین مکانیسم تاييد تراكنشها
است .هرچند كه بالکچین به عنوان پايگاه دادهای براي ثبت تراكنشها به كار مي رود ،اما
مزایای آن بسيار فراتر از پايگاههاي داده مرسوم است.
چه چيز بالکچین را بر ِای كسب وكار مناسب میسازد؟
برخالف بالکچینی كه به منظور تبادل ارزهای دیجیتال مابین كاربران نامشخص
در يك شبكه عمومي (آنچه در مورد بیتکوین انجام میشود) استفاده میشود ،بالکچین
تجاری ،يك شبكه خصوصي و دارای کاربران مجاز با هويتهاي تایید شده و بدون نياز
به ارز دیجیتال است.
براي شناخت بالکچین و نحوه عملکرد آن در کسب و کار و قابلیتهای متحول
کننده آن الزم است چهار مفهوم كليدي بالکچین (مطابق شکل شماره  )4درک شود.
این چهار مفهوم در ادامه توضیح داده میشود.
1-Hash
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شکل -4مفاهیم کلیدی در بالکچینهای تجاری

دفتر کل اشتراکی
دفترکل اشتراکی چيز جديدي نيستند؛ دفترکل از قرن سيزدهم براي حسابداري مورد
استفاده بوده است .قابلیت جدید آن توزیعشدگی و قابلیت اشتراکگذاری آن است -يك
بستر تغييرناپذير از تمامي تراكنشها که همه اعضا به آن دسترسي دارند .با بهكارگيري
سیستم مدیریت اطالعات اشتراکی ،تراكنشها تنها يك بار ثبت میشوند و دوبارهكاري
متداول در ثبت تراكنشها در كسب وكارهاي سنتي حذف ميشود.
این سیستم تمامی تراکنشهای مربوط به شبکه یک کسب وکار را ثبت مینماید .این
دفتر کل در قالب یک سیستم تنها مرجع اطالعات صحیح است.
این دفتر کل مابین تمامی اعضا شبکه به اشتراک گذاشته میشود و هر عضو از شبکه
یک کپی از آن را در اختیار دارد.
هر عضو از شبکه مجوز دسترسی به تراکنشهای تعیینشده را دارد .تمامی اعضاء
شبکه احراز هویت شدهاند و بر این اساس هر یک از اعضا میتوانند درخواست مشاهده
تراکنشهای سایر اعضا را بنمایند.
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مجوز دسترسی
شبکه بالکچین میتواند به دو صورت مجوزدار و بدون مجوز طراحی و پیادهسازی
گردد .در مدل مجوزدار هر عضو از شبکه دارای یک شناسه یکتا است که بر اساس آن
امکان دسترسی به جزئیات تراکنشها را دارد .بر این اساس سازمانهایی که اطالعات آنها
از محرمانگی خاصی برخوردار است نظیر حوزه بهداشت و درمان میتوانند محدودیتهای
الزم برای دسترسی به تراکنشها را ایجاد نمایند .اینگونه از شبکههای بالکچین سازوکاری
کارآمد برای کنترل انسجام و ثبات دادههای وابسته به شبکه فراهم میکنند.
در مدل مجوزدار با اعمال محدودیت دسترسی به جزئیات تراکنشها میتوان
کاربران را از هم تفکیک کرد به عنوان مثال ممکن است به منظور حسابرسی و نظارت
بر تراکنشهای شبکه الزم باشد گروه خاصی به جزئیات بیشتری دسترسی داشته باشد.
در بالکچینهای عمومی ممکن است به دلیل محرمانگی و همچنین پنهان ماندن
هویت اعضای شبکه جزئیات کمتری از تراکنشهای شبکه در اختیار عموم قرار گیرد.
به عنوان مثال چنانچه کاربر «الف» دارایی با ارزشی را به کاربر «ب» منتقل نماید،
کاربر«ب» میتواند جزئیات این تراکنش را به طور کامل مشاهده نماید .اما کاربران دیگر
شبکه دسترسی به جزئیات این تراکنشها را ندارند و تنها از انتقال دارایی مطلع میگردند.
در ضمن مدیریت شبکه بالکچین و سازمانی که متولی قانونگذاری و تدوین سیاستها
برای این شبکه است میتواند جزئیات تمامی تراکنشها را به طور کامل بررسی و کنترل
نماید که این کار از طریق استفاده از تکنیکهای رمزنگاری و انتشار گواهی دیجیتال در
سطح شبکه قابل انجام است.
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اجماع میان شبکهای
در شبکهای که تمامی اعضا آن شناختهشده و مورد اعتماد هستند و کلیه تراکنشها با
تایید و توافق تمامی اعضای شبکه از طریق یک دفتر کل انجام میشود دارای ویژگیهای
زیر است:
انتفاع از مزایای شبکه :به منظور تایید تراکنشهای شبکه هر یک از تایید
کنندگان میبایست دارای بخشی از ارزشها و اعتبارات این شبکه باشند .به عبارت دیگر
با انتفاع جمعی حاصل از ایجاد چنین شبکهای امنیت آن تضمین میشود .در این شرایط
انگیزههای الزم برای حمالت خرابکارانه به شدت کاهش مییابد و اجرای چنین حمالتی
بسیار هزینهبر خواهد بود.
تایید چندگانه :به منظور تایید تراکنشها به عنوان مثال حداقل سه پنجم اعضا
میبایست یک تراکنش را تایید نمایند.
تشخیص سیستماتیک اختالف در تایید :به منظور شناسایی موارد اختالف
در تایید تراکنشهای شبکه ضروری است الگوریتمی برای تشخیص این گونه موارد و
تصمیمگیری در مورد تایید و یا رد یک تراکنش ایجاد گردد.
طراحی سیستم و مکانیزم اجماع میان شبکهای دارای یک نسخه کلی نیست و
میبایست متناسب با شرایط هر صنعت و یا حوزه کسب و کار طراحی و اجرا گردد.
طراحی و اجرای مکانیزمی که اجماع را میان تمامی نودهای شبکه تضمین میکند
بسیار پرهزینه است .به این مکانیزم اصطالح ًا  PoW1گفته میشود .پیاده سازی الگوریتم
و مکانیزم  PoWدر بالکچینهای تجاری ضرورتی ندارد و تنها در بالکچینهایی
که اعضا آن گمنام هستند نظیر بیتکوین ضروری است در این گونه از بالکچین هر عضو
شبکه یک کپی از دفتر کل را در اختیار دارد و هنگامی که یک تیم موفق به تکمیل یک
1 - Proof of Work
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بالک میشود سایر اعضا دفتر کل خود را بهروزرسانی میکنند.
مکانیزم  PoWبرای بالکچینهای عمومی سودمند است اما توان پردازشی و الکتریکی
زیادی برای انجام آن الزم است و همین مسئله است که پیادهسازی مکانیزم توافق میان
شبکهای در این گونه از بالکچینها را پر هزینه میکند .اما در مورد بالکچینهایی که برای
کسب وکارهای خاص طراحی و پیادهسازی میگردند به دلیل آنکه تمامی اعضای شبکه
شناخته شده هستند بهکارگیری مکانیزم  PoWضرورتی ندارد.
قرارداد هوشمند
قرارداد هوشمند به معنای توافق بر مجموعه قوانین حاکم بر تراکنشهای یک حوزه
از کسب و کار است .این زیرسیستم به عنوان بخشی از مکانیزم بالکچین در روند اجرای
تراکنشها اجرا میشود .قراردادهای هوشمند با اجرای سیستماتیک مابین دو طرف قرارداد
محدودیتهای رایج در قراردادهای سنتی نظیر اتالف زمان و هزینه را مرتفع می نمایند.
به عنوان مثال در سیستم خرید آنالین بلیط هواپیما ضمن فرآیند خرید قوانین و
مقررات حاکم بر قرارداد و نیز شرایط بیمه که مسافر میتواند از آن بهرهمند شود به تایید
دو طرف میرسد و در صورت تاخیر پرواز جریمه این تاخیر به صورت اتوماتیک به حساب
مسافر واریز میشود.
اعضا شبکه بالکچین و نقشهای آنها
شرکتکنندگان متفاوتی با نقشهای عملیاتی گوناگون میتوانند به عضویت یک
شبکه بالکچین درآیند .در ادامه نقشهای گوناگون در شبکه بالکچین معرفی میگردند.
کاربر بالکچین :کاربران میتوانند براساس مجوزهای تعیین شده به عضویت شبکه
بالکچین در آیند و از خدمات این سیستم استفاده نمایند الزم به ذکر است که سرویس
21

راهنمای توسعه بالکچین برای کسب و کار

بالکچین به صورت پس زمینهای و بدون ایجاد اختالل در روند تعامل کاربر با سیستم
اجرا می شود.
رگوالتور :کاربران بر اساس قوانین و مقرراتی که رگوالتور برای شبکه وضع مینماید
میتوانند اقدام به تراکنش در سطح شبکه بنمایند.
توسعهدهنده بالکچین :برنامهنویسان و توسعهدهندگان سیستم از طریق ایجاد
برنامههای کاربردی و قراردادهای هوشمند مکانیزم الزم برای تعامل کاربران را فراهم
مینمایند.
اپراتور شبکه بالکچین :به منظور تعریف ،ایجاد ،مدیریت مجوزهای دسترسی و
همچنین پایش و نظارت بر عملکرد شبکه اپراتورهای الزم در هر حوزه کسب و کار فعالیت
می نمایند.
پلتفرمهای رایج پردازش :در هر حوزه کسب و کار معمو ًال سیستمهایی وجود
دارند که میبایست امکان تعامل مابین سیستمهای موجود و شبکه بالکچین ایجاد گردد.
منابع داده رایج :منابع داده شرایط و امکانات الزم برای پیادهسازی قراردادهای
هوشمند مابین سیستمهای موجود و شبکه بالکچین را فراهم مینمایند.
صادرکننده گواهی دیجیتال :به منظور دسترسی به شبکه بالکچین ضروری است
برای هر یک از اعضا گواهی دیجیتال صادر و مدیریت گردد.
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فصل سوم
نقش بالكچين در كاهش موانع توسعه كسب و كار
ايجاد شبكه كسب و كار كارآمد
قدرت شفافيت در تحول كسب و كار

ارتقاء کسب و کار با بالکچین
تجارت جهانی بزرگترین روش خلق ثروت در تاریخ بشر بوده است و در این میان
تنش مابین اعضاء یک کسب وکار مهمترین مانع گسترش و توسعه آن بوده است .در
طی سالهای متمادی کسب وکارهای گوناگون با ایجاد موسسات و ابزارهای گوناگون
سعی نمودهاند تا از طریق اعتمادسازی ،ریسک کسب وکارها را کاهش دهند .با استفاده از
خالقیتهای فناورانه سعی شده است محدودیت فاصله و ناکارآمدیهای دیگر مرتفع گردد
اما همچنان تراکنشهای یک حوزه تجاری ناکارآمد ،گران و آسیب پذیر هستند.
تکنولوژی بالکچین دارای پتانسیل الزم برای از بین بردن تنشهای باقیمانده در
حوزههای کسب وکار است و روند توسعه کسب و کارهای فعلی را سرعت خواهد بخشید.
با از بین رفتن تنشها ،علم جدیدی در زمینه مدیریت و تعامالت سازمانی ظهور خواهد
کرد که روش اداره صنایع و سازمانهای بزرگ را بطور کلی دگرگون خواهد کرد .شفافیت
و بنیاد مستحکم اعتماد زیربنای توسعه اکوسیستمهای آتی خواهد بود .فعاالن حوزههای
کسب و کار و داراییهایی که از مارکت بیرون افتاده بودند مجددا به آن خواهند پیوست و
جریان خلق ثروت و فرصتهای جدید را تسریع خواهند نمود.
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موانع توسعه بازار
عدم توسعه بازار ناشی از موانع تبادل داراییها ،هر چیزی که باعث تاخیر و هزینه
بیشتر مانند ماليات ،قوانین و مقررات ،بروکراسیهای اداری ،جعل و کالهبرداری ،حضور
واسطهها ،تاخیر در اجراییشدن قراردادها و بسیاری موارد دیگر است .موانع گوناگون با
شدت و ضعفهای متفاوت روند توسعه صنایع و حوزههای تجاری در سطح بینالمللی را
کند و در مواردی متوقف نمودهاند .در این بخش این موانع و نقش تاثیرگذار بالکچین بر
آنها را بررسی خواهیم کرد.
موانع اطالعاتی
اینگونه موانع ناشی از محدودیتهای زیر هستند:
اطالعات ناقص :کاربران شبكههای کسب وکار از دسترسی یکسان به اطالعات
برخوردار نيستند و معمو ًال کاربران خاص از مزایای اطالعات شبکه استفاده مینماید.
اطالعات اکثراً ناقص و غیر سازمان یافته هستند که این موضوع باعث اتخاذ تصمیمات بد
و نادرست میشود.
دسترسی به اطالعات :بخش قابل توجهی از اطالعات ارزشمند به دلیل
محدودیتهای فنی در حوزه ذخیرهسازی ،پردازش ،به اشتراکگذاری و تحلیل اطالعات
قابل دسترسی نیستند.
امنیت اطالعات :افزایش روزافزون جرائم سایبری ،نگرانیها به منظور تامین امنیت
اطالعات را افزایش داده است که این مسئله باعث افزایش هزینه توسعه سیستمها و بروز
آسیبهای جدی برای برندهای تجاری مختلف شده است.
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موانع تعامالت
اینگونه موانع ناشی از هزینه باالی تراکنشها و نیز فاصله (فیزیکی و غیرفیزیکی)
همه طرفها در یک شبکه تجاری است .واسطههای تجاری که ذینفعان اصلی این ماجرا
هستند تمام تالش خود را مینمایند تا هزینه و زمان تراکنشهای تجاری کاهش نیابد.
معماری نقطه به نقطه شبکه بالکچین این امکان را فراهم می نماید تا موانع موجود
در تعامالت مابین یک شبکه تجاری به حداقل ممکن کاهش یابد.
موانع خالقیت
این موضوع ریشه در عدم پاسخگویی در زمان مناسب به تغییرات بازار دارد که در
سازمانهای مختلف ممکن است ناشی از عوامل داخلی و خارجی باشد.
برخی از این عوامل عبارتند از:
اینرسی موسسات در مقابل تغییر :بروکراسی داخلی و سیستمهای موجود و
نیز عدم تمایل پرسنل برای تغییر ،مانع پاسخگویی سازمانها و موسسات در زمان مناسب
میشود.
مقررات دست و پا گیر :در عین حال که وجود قوانین و مقررات برای کنترل و
مدیریت یک حوزه صنعتی مورد نیاز است اما موجب عوارضی چون افزایش هزینه ها و
تغییرات بدون توجیه میشوند.
تهدیدات ناشناخته :بسیاری از رقابتهای تجاری ناشی از تکنولوژیهایی است که
در زمان برنامهریزی اطالعات دقیقی از تهدیدات آنها وجود ندارد .در شرایط عدم قطعیت
نسبت به محیط کسب وکار معمو ًال شرکتها سه روش را در پیش میگیرند .برخی از آنها با
شرایط پیشرو مقابله مینماید که این موضوع باعث شکست و نابودی آنها میشود .برخی
دیگر سازمان خود را براساس نگرشهای جدید باز تعریف میکنند ،و برخی دیگر کسب
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وکار گذشته خود را بسته و کسب وکار جدیدی را آغاز مینمایند.
حرکت به سوی کسب و کار کارآمد
در هر عصری خالقیتها با الهامگرفتن از موانع پیشرو رشد کرده اند .اولین برگه
تضمین اعتبار در قرن چهاردهم صادر گردید .پس از آن تلفن امکان برقراری ارتباط از
فاصله بسیار دور را به صورت بههنگام فراهم کرد .و اکنون اینترنت به نظر میرسد که
عامل اصلی در از بینبردن کلیه موانع پیشرو برای توسعه کسب وکار است .متخصصان
حوزه اقتصاد و تکنولوژی با مشارکت یکدیگر فرآیند از بینبردن کلیه موانع را آغاز نمودند
به عبارت دقیقتر تکنولوژیهای دیجیتال کلیه موانع را از بین خواهند برد.
استفاده از اینترنت بسیاری از این موانع نظیر هزینه الزم برای انجام تراکنشها را
مرتفع نموده است .اما بسیاری از این مسائل که مبنای رقابت استارتاپهاست تاکنون حل
نشدهاند.
بسیاری از این موانع نظیر تهدیدات و حمالت سایبری نیازمند هزینه زیادی برای
مرتفع نمودن از صحنه تعامالت تجاری هستند .بسیاری از دالالن و واسطههای تجاری که
در گذشته هزینههای زیادی را به کسب وکارها تحمیل مینمودند در حال حاضر با طراحی
اکوسیستمهای جدید از بین رفتهاند و خبر خوب آن است که ظهور بالکچین-از طریق دفتر
کل توزیع شده -بسیاری از دغدغههای فعلی در حوزه کسب و کار را برطرف خواهد نمود.
کاهش موانع اطالعاتی
تصمیمگیری در شرایط عدم قطعیت به دلیل اطالعات نادرست و یا نبود اطالعات
فرآیند توسعه را برای بسیاری از شرکتها با مشکل مواجه نموده است .ویژگیهای
بالکچین در راستای برطرف نمودن موانع عبارتند از:
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دفتر کل اشتراکی :بالکچین با تغییر پارادایم انحصار اطالعات در اختیار یک گروه،
بستری برای اشتراک اطالعات ،داراییها و تراکنشها ایجاد نموده است .تمامی کاربران
میتوانند تراکنشها را اعتبارسنجی نموده و هویت سایر اعضای شبکه را بدون نیاز به
سازمان دیگری تایید نمایند .و تمامی اطالعات مابین تمامی کاربران براساس نقش و
سطوح دسترسی آنها به اشتراک گذاشته میشود.
مجوزهای دسترسی :بالکچین شبکهای برای تمامی اعضای یک کسب و کار
ایجاد مینماید که تمامی اعضا دارای هویت مشخص بوده و مطابق با معیارهای مشخص
با یکدیگر تعامل مینمایند و تمامی اعضا نسبت به کسانی که با آنها تعامل دارند اطمینان
و اعتماد کامل دارند.
رمزنگاری :از طریق الگوریتمهای رمزنگاری پیشرفته همراه با مکانیزمهای کنترلی
از دسترسی غیر مجاز به جزئیات تراکنشها و همچنین اقدامات مخرب جلوگیری میشود.
توافق میان شبکهای :هر تراکنشی پیش از آنکه به بالکچین افزوده شود از طریق
توافق میان شبکهای سایر اعضا اعتبارسنجی میشود به عبارت دیگر بالکچین نسبت به
هرگونه اقدام مخربی مقاوم است (برای آشنایی با جزئیات بیشتر به فصل  2مراجعه نمایید).
برطرف نمودن موانع تعامالت
بالکچین دارای طراحی مناسبی برای برطرف نمودن هرگونه مانع مابین تمامی
اعضای یک شبکه تجاری است .ویژگیهای بالکچین در این راستا عبارتند از:
دفتر کل اشتراکی :مالکیت داراییها در سطح شبکه بالکچین میتواند مابین
تمامی اعضا مبادله شود .و تمامی تراکنشها در دفتر کل اشتراکی ثبت میگردد
ارتباطات شبکهای  :Statefulامروزه بانکها از معماریهای امن نظیر سوئیفت
برای تبادل پیام استفاده مینماید .با استفاده از بالکچین در این گونه از سیستمها وضعیت
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ارسال پیام در هر مرحله از چرخه حیات از طریق شبکه به اطالع نودهای مجاز رسانده
میشود.
تراکنشهای نقطه به نقطه :1در شبکه مبتنیبر بالکچین تراکنشهاي مابین
کاربران به صورت مستقیم و بدون وجود واسطه و یا سیستم کنترلکننده مرکزی انجام
میشود و این به معنای کاهش هزینه و تأخیر در انجام تراکنشها است.
توافق میان شبکهای :کاربران شبکه با استفاده از الگوریتمهای توافق میان
شبکهای اقدام به اعتبارسنجی و تایید تراکنشها مینماید و این بدان معناست که کاربران
شبکه میتوانند تصمیمات بهتری در مورد حوزه کسب و کار خود اعمال نمایند.
توافقات هوشمند :توافقات هوشمند دردسرها و تاخیرات رایج در قراردادهای
معمول را از بین میبرند .از طریق قراردادهای هوشمند شرایط و ضوابط حاکم بر یک
قرارداد به منظور تبادل داراییها به راحتی انجام میشود و دیگر نیازی به ارسال فکس و یا
ایمیل و یا اسناد پشتیبان و نیز بازنگری و تجدیدنظر در قرارداد و در نهایت امضاء قرارداد
نیست.
رفع موانع بروز خالقیت
رفع موانع توسعه کسب وکار از طریق راهکارهای خالقانه و مبتنی بر تکنولوژی یکی
از سختترین اقدامات در بهبود فضای کسب وکار است .بالکچین با استفاده از روشهای
زیر موانع را مرتفع مینماید.
از بین بردن هزینههای پیچیدگی :هر چه سازمانی پیچیدهتر شود بازده آن
کاهش مییابد .بالکچین با از بینبردن هزینههای ناشی از پیچیدگی و بازتعریف مرزهای
یک سازمان توسعه کسب وکار را بهبود میبخشد.
1 - peer-to-peer
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کاهش زمان و هزینههای فرآیندهای رگوالتوری :اجرای روشمند و اتوماتیک
فرآیندها نمیتواند نقش رگوالتوری حاکمیت را حذف نماید .اما با استفاده از بالکچین
هزینهها و زمان فرآیندهای رگوالتوری کاهش مييابد.
افزایش فرصتها :بالکچین هم میتواند خوب و هم میتواند بد باشد چراکه با
ایجاد یک فضای رقابتی زمینه را برای ایجاد کسب وکارهای جدید فراهم میکند و در
عین حال کسب و کارهایی که نتوانند با این تغییرات هماهنگ شوند از بین خواهند رفت.
برای درک بیشتر بالکچین در رفع موانع توسعه کسب و کار و ایجاد ساز و
کار اعتماد میان ذینفعان یک حوزه اقتصادی این لینک را مشاهده نمایید.
www.ibm.com/blockchain/industries

دگرگونی اکوسیستم کسب و کار از طریق افزایش شفافیت
بالکچین از طریق بهبود شفافیت کسب وکارهای جاری را دگرگون میکند .حوزه
زنجیره تامین شاید یکی از اساسیترین حوزههایی است که بالکچین آن را متحول خواهد
کرد .تالشها برای ایجاد نسخههای اولیه بالکچین ،پردازش اطالعات در روند زنجیره
تامین و به طور مشخص واردات کاال از گمرک را تغییر خواهد داد .اگر ترمینالهای
ورود کاال اطالعات کاالها را در زمان بارگیری از مبدا دریافت نمایند برنامهریزی بهتری
برای واردات کاال خواهند نمود و نگرانیهای کمتری برای ترخیص وجود خواهد داشت.
تکنولوژی بالکچین در حوزه زنجیره تامین پلتفرمی برای شفافیت دادهها نظیر اطالعات
زمان عزیمت ،وزن کانتینر به صورت بههنگام و بدون به اشتراکگذاری اطالعات محرمانه
مانند اطالعات مالک و ارزش کاال کاربران است.
در مقیاس بزرگتر ،بالکچین با ایجاد یک پلتفرم امن و کارآمد برای لجستیک اشتراکی،
هماهنگی گستردهای از طریق به اشتراکگذاشتن فضای اضافی در یک انبار تا بهینهسازی
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کامیونها و ناوگان حمل و نقل را فراهم مینماید .خردهفروشان و تولیدکنندگان اقدام به
پیشبینی تقاضا و تکمیل موجودی انبارهای خود خواهند کرد .موسسات مالی با رهگیری
دقیق اطالعات یک تامینکننده و میزان اطمینان به عملکرد او می توانند اعتبارات الزم
برای رشد کسب و کار او را فراهم نماید .مراجع نظارتی نیز از طریق شناسایی مبدا کاالها
میتوانند موارد جعلی و منشاء مواد آلوده را شناسایی نمایند.
در فصل چهارم نمونههای مشخصی از کاربردهای تکنولوژی بالکچین معرفی
میشود.
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فصل چهارم
بالکچین در عمل
بررسی نمونه های پیادهسازی شده بالکچین
قدرت دگرگونکننده بالکچین در حوزه صنعت

قابلیت ساده سازی بالکچین
یکی از بهترین راهها برای شناخت بالکچین و نقش آن در بهبود روند جاری و اینکه
آیا این پلتفرم میتواند در روند کسب و کارهای فعلی بهبودی حاصل نماید آن است که
نگاهی به کاربردهای آن داشته باشیم .در ادامه تعدادی از این کاربردها در رنج وسیعی از
صنایع نشان داده می شود.
تمام نمونههایی که در این بخش معرفی میشوند مبتنی بر بالکچین  IBMهستند
که به نوعی این شرکت در روند مشاوره و راهاندازی آن با صنایع گوناگون همکاری
نموده است .نمونههای بالکچین ارائه شده در مراحل اولیه رشد خود هستند و برای بلوغ
تکنولوژیک مسیر طوالنی در پیش رو دارند.
برای اطالعات بیشتر از لینک زیر استفاده نمایید.
https://www.ibm.com/blockchain
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خدمات مالی
استفاده از بالکچین در حوزه خدمات مالی شامل نمونههای مختلفی است.
تامین اعتبارات مالی
شرکتهای کوچک و متوسط موتور توسعه بازارهای نوظهور هستند و  ۶۰درصد
از حجم کل اشتغال و  ۴۰درصد کل درآمد کشورها را شامل میشوند .اما  ۶۰درصد از
درخواستهای آنها از موسسات بانکی به منظور تامین اعتبار مالی به دلیل عدم شفافیت
پذیرفته نمیشود .در حال حاضر حجم کل اعتباراتی که موسسات بانکی در سال تعهد
مینماید  ۱.۵تریلیون دالر است.
در اروپا نه بانک در کشورهای مختلف که در گذشته رقیب یکدیگر بودند با پیوستن
بههم در پروژهای به نام  we.tradeکه بالکچینی در حوزه تامین اعتبارات بانکی است
متعهد گردیدند که ارائه اعتبارات را تسهیل نمایند .امروز این شبکه شامل  ۱۴بانک در
۱۳کشور اروپایی است.
مزایای بالکچین  we.tradeعبارتست از:
»کاهش ریسک و هزینههای عملیاتی
»فراهم آوردن فرصتهای جدید برای بازارهای جدید
»فراهم آوردن زمینه نقش رهبری در دوره جدید تجارت
برای اطالعات بیشتر در زمینه توسعه بالکچین در حوزه تامین اعتبارات مالی
به لینک زیر مراجعه نمایید.
www.ibm.com/blockchain/solutions/trade-finance
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پرداختهای بینالمللی
سیستمهای پرداخت بینالمللی امروزه از تعدد واسطهها در مناطق گوناگون که هر
یک قوانین و مقررات و ساز وکارهای نظارتی و مدل اجرایی خود را دارند رنج میبرند .این
مشکل ،پرداختها و تراکنشهای بینالمللی را پرهزینه ،زمانبر ،پیچیده و بسیار محدود
کرده است.
شرکت  IBMبا پروژه  WorldWire Blockchainروند پرداختهای بینالمللی را
دگرگون کرده است .این سیستم از طریق ایجاد شبکهای یکپارچه و شفاف تسویه حساب
مالی را بههنگام نمودهاست .این سیستم سیاستهای نظارتی موسسات مختلف را در
پرداختهای بینالمللی در کسری از ثانیه اعمال مینماید و بسیاری از چالشهای طوالنی
مدت و ماندگار در این حوزه را برطرف نموده است.
پلتفرم  World Wireامکان تسویه حساب و انجام تراکنشهای مالی را برای
داراییهای دیجیتال بصورت بههنگام را فراهم مینماید و مطابق با معیارهای ارزش در
دنیای واقعی تبادل داراییهای دیجیتال انجام میشود .ارزش داراییهای دیجیتال براساس
معیارهای مشخص مابین کاربران شبکه قیمتگذاری شده است .با استفاده از مدل دادههای
دیجیتال و یکپارچهسازی مکانیزم پیامرسانی و تسویه حساب ،پرداخت ارزش داراییها در
کسری از ثانیه و با حداقل کارمزد نسبت به سیستمهای رایج انجام میشود.
مزایای پلتفرم  World Wire Blockchainعبارتست از:
مکانیزم پرداخت سریع :انجام همزمان پرداخت و بروزرسانی حسابها ،کاهش
زمانی رسیدگی به دعاوی حقوقی و حل و فصل اختالفات ،حذف واسطهها در روند پردازش
تراکنشها
هزینه کمتر :کاهش هزینه پرداختهای بینالمللی ،کاهش هزینه بروزرسانی
حسابها ،کاهش زمان و هزینه ارتباط با بازارهای جدید به منظور بهرهمندی از جریان
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نقدینگی
افزایش کارایی :کارمزد یکسان برای تبادل کلیه ارزها ،شفافیت تبادالت مالی
مبتنی بر پروتکل end-to-end

برای اطالعات بیشتر به لینک زیر مراجعه نمایید.
https://www.ibm.com/blockchain/solutions/world-wire

سیستمهای احراز هویت امن
با توجه به آسیبپذیری سیستمهای احراز هویت در سال اخیر و نرخ باالی جرایم
سایبری این حوزه ،شرکت  IBMبا طراحی و توسعه سیستمی ارتقاء یافته در حوزه احراز
هویت مبتنی بر تکنولوژی بالکچین( )SecureKeyگام موثری در این حوزه برداشته است.
این سیستم در کشور کانادا برای مدیریت اطالعات هویتی شهروندان در سه حوزه بانک،
مخابرات و خدمات دولتی در حال استفاده و بهرهبرداری است .با استفاده از این سیستم
امکان بهرهمندی از خدمات آنالین حساس بدون نگرانی از فاش شدن اطالعات هویتی
فراهم شده است.
مزایای پلتفرم  SecureKey Blockchainعبارتست از:
»بهرهمندی از سرویس خدمات مشتریان با سرعت بیشتر
»حذف سیستم مرکزی به منظور جلوگیری از حمالت سایبری مبتنی بر جعل هویت
»استفاده از مکانیسم  1triple blindبرای امنیت بیشتر

 -1مکانیسمی که با استفاده از آن کاربر می تواند به حساب دیگران پول واریز کند بدون آنکه گیرنده بداند از کدام بانک
به حساب او واریز شده است و بدون آنکه بانک بداند به حساب چه کسی پول واریز شده است.
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برای اطالعات بیشتر به لینک زیر مراجعه نمایید.
www.ibm.com/blockchain/solutions/identity

گزارشات نظارتی
امروز شرکتهای بیمه وقت و هزینه زیادی را صرف جمعآوری گزارشات و اطالعات
مربوط به حوادث و رویدادهای مختلف مینماید .این شرکتها اغلب باحجم عظیم اطالعات
و دادهها روبهرو هستند که عم ً
ال توان پردازش و تحلیل آنها را ندارد .اتحادیه خدمات بیمه در
کشور آمریکا ( )AAISبا همکاری شرکت  ،IBMپلتفرمی مبتنیبر بالکچین()openIDL

به منظور پردازش گزارشات مرتبط با بیمه ایجاد نموده است.
مزایای پلتفرم  openIDL Blockchainعبارت است از:
»بررسی پروندههای حقوقی در حوزه بیمه را آسان مینماید.
»افزایش کارایی و دقت برای شرکتهای بیمهگذار
برای اطالعات بیشتر در این مورد به لینک زیر مراجعه نمایید.
www.ibm.com/blockchain/industries/insurance

مدیریت زنجیره تامین
بالکچین در حوزه زنجیرههای تامین در سراسر دنیا از طریق حذف موانع موجود و
تامین سطح جدیدی از شفافیت و اعتماد باعث خلق ارزش میشود .کلیه ذینفعان از طریق
همکاری و تعاون در یک شبکه کیفیت زنجیره تامین مواد غذایی و سرعت جابجایی کاالها
در سطح بینالمللی را ارتقا میدهند.
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صنایع مواد غذایی
مطالعهای از سوی موسسه بازاریابی مواد غذایی و اتحادیه تولیدکنندگان مواد غذایی
نشان میدهد که ساالنه ۱۰میلیون دالر برای از بینبردن مواد غذایی غیر بهداشتی و
مضر در این صنعت هزینه میشود که این آمار بدون در نظرگرفتن هزینههای مربوط به
ضرر و زیان ،بروز بیماری ،مرگ و میر و صدمه به برندهای تجاری است .شرکت

IBM

پلتفرمی مبتنی بر بالکچین برای تعامل و همکاری مابین پرورشدهندگان ،پردازشگران،
فروشندگان عمده ،توزیعکنندگان ،تولیدکنندگان و خرده فروشان به منظور ارتقاء شفافیت
و مسئولیتپذیری در هر بخش از زنجیره تامین مواد غذایی ایجاد نموده است .این سیستم
با برقراری ارتباط مابین کلیه فعاالن حوزه صنایع غذایی امکان به اشتراکگذاری جزئیات
تولید مواد غذایی اعم از فرآیند حمل ،فرآیند پردازش و شرایط نگهداری را در اختیار کلیه
کاربران این شبکه قرار میدهد.
مزایای پلتفرم  IBM Food Trustعبارتست از:
»بـه اشـتراکگذاری اطالعـات حـوزه صنایـع غذایـی مبتنی بـر یک پلتفـرم امن و
یکپارچه
»امـکان اطالعرسـانی سـریع و بهموقـع در مـورد مـواد غذایی ناسـالم و پیشـگیری
از بیماریهـای ناشـی از آنها
»رهگیـری شـرایط اسـتاندارد مـواد غذایـی و جلوگیـری از شـیوع و پخـش مـواد
غذایـی مغایـر بـا اسـتانداردها
»بـه اشـتراکگذاری گواهـی تاییـد کیفیت مـواد غذایی بـرای کلیه ذینفعان شـبکه
و جلوگیـری از جعـل و کالهبـرداری در این حوزه
»بهینهسـازی شـرایط نگهـداری مواد غذایـی در انبارها و اطمینـان از کیفیت کاالها
در زمـان ارائه در فروشـگاه ها
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»بهبود شفافیت و اطالعرسانی دقیق نسبت به فرآیند تهیه مواد غذایی
»جلب اعتماد بیشتر نسبت به برندهای تجاری
برای اطالعات بیشتر در این مورد به لینک زیر مراجعه نمایید.
www.ibm.com/blockchain/solutions/food-trust

تجارت جهانی
ساالنه  ۱۶تریلیون دالر کاال از طریق مرزهای بینالمللی حمل میشود ،و  ۸۰درصد
مردم از کاالهایی استفاده میکنند که از طریق دریا حمل میشوند .حدود یک پنجم هزینه
حمل و نقل دریایی مربوط به هزینه اسناد تجاری است و این موضوع به دلیل وجود فعاالن
مختلف-تولیدکنندگان ،شرکتهای حمل و نقل ،شرکتهای بیمهگذار ،موسسات بانکی،
گمرکات  -در عرصه زنجیره تامین بینالمللی است .که این مسأله به دلیل استفاده از
سیستمهای گوناگون در روند پردازش کاالست که فرآیند جابجایی کاالها را کند مینمایند.
با کاهش موانع زنجیره تامین بینالمللی از طریق کاهش هزینههای مربوط به تهیه
اسناد تجاری ،تجارت جهانی  ۱۵درصد رشد خواهد کرد.
شرکت  IBMبا همکاری شرکت  Maerskسیستمی به نام  TradeLensمبتنی بر
بالکچین را توسعه داده است که امکان دسترسی به دادهها حمل و نقل بینالمللی را از
طریق یک سیستم جامع و امن فراهم نموده است .این سیستم چالشهای ذاتی ناشی از
هم گسستگی اکوسیستم زنجیره تامین بینالمللی را برطرف مینماید.
مزایای پلتفرم  TradeLensعبارتند از:
»ایجاد سیستم امن مبتنیبر معماری  end-to-endو سریع به منظور مدیریت
اطالعات زنجیره تامین
»ارتقاء اعتبار و صحت اسناد تجاری
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»ایجاد فرآیندهای همکاری مشترک مابین شرکت و سازمانهای مختلف
»امکان ارزیابی بهتر ریسک و کاهش مداخالت
»کاهش هزینههای اداری و حذف هزینههای مربوط به صدور اسناد تجاری
کاغذی
برای اطالعات بیشتر به لینک زیر مراجعه نمایید.
www.ibm.com/blockchain/industries/supply-chain

خدمات سالمت
اعتماد به مراجع درمانی و امنیت و محرمانگی پروندههای پزشکی از موانع به
اشتراکگذاری اطالعات در حوزه سالمت هستند .در حوزه درمان و سالمت تراکنشهای
پیچیده و متعددی در حوزه مدیریت پروندههای پزشکی ،پرداخت هزینه درمان ،تسویه
حساب با بیمهگذاران انجام می شود.
شرکت  IBMبا همکاری سازمانهای حوزه سالمت با ایجاد پلتفرمی چالشها و
مسائل طوالنی مدت حوزه سالمت را مرتفع نموده است.
برای اطالعات بیشتر به لینک زیر مراجعه نمایید.
www.ibm.com/blockchain/use-cases

پروندههای الکترونیکی پزشکی
اطالعات پروندههای پزشکی در مراکز داده نگهداری میشود و دسترسی بیمارستانها
و شبکه خدمات درمانی به این اطالعات محدود شده است .تمرکز این اطالعات تهدیدات
امنیتی را افزایش داده و هزینه تامین امنیت برای این اطالعات را باال برده است.
به منظور رفع مشکالت جاری سیستمی غیرمتمرکز ،امن و یکپارچه مبتنی بر
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بالکچین برای به اشتراکگذاری پروندههای پزشکی بین شبکهای متشکل از بیماران،
پزشکان ،دستگاههای نظارتی ،بیمارستانها ،شرکتهای بیمه طراحی و پیادهسازی شده
است.
مزایای این سیستم عبارتست از:
»مقاوم در برابر تغییرات غیرمجاز سوابق پزشکی بیماران
»کاهش زمان بررسی دعاوی بیمه بیماران و افزایش کارایی دریافت خدمات بیمه
»نگهداری دقیق سوابق داروهای مصرفی بیماران
پرداخت حق بیمه
معمو ًال بیماران قالب هزینه درمان ،مبلغی را بابت مراقبتهای کلینیکی اضافی
پرداخت مینمایند .برای دریافت این هزینه اضافی از شرکتهای بیمهگذار ضروری است
مدارک و جزئیات مراقبتهای کلینیکی ارائه گردد که تایید و تسویه این مدارک موضوعی
چالش برانگیز است.
پلتفرمی امن مبتنیبر بالکچین فرآیند به اشتراکگذاری و پرداخت هزینههای درمان
را مدیریت مینماید.
مزایای این سیستم عبارتست از:
»دعاوی بیمه با سرعت و دقت بیشتری بررسی و رسیدگی میشوند.
»ارائه سیستمی جایگزین با پوشش بیشتر
رسانه و سرگرمی
گردش مالی در صنعت رسانه و سرگرمی بر اساس اعالن رسمی وزارت تجارت
ایاالت متحده آمریکا به مرز دو تریلیون دالر رسیده است .اما همچنان بسیاری از منابع
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ارزشآفرین در این حوزه به بهرهبرداری نرسیده است که بالکچین زمینه بهرهبرداری و
خلق ارزش بیشتر را فراهم خواهد کرد.
امروزه حدود  50درصد از تبلیغات رسانهای به مخاطبین هدف نمیرسند .تبلیغات
گسترده در فضای آنالین و برنامهریزی هدفمند برای مخاطبین باعث افزایش پیچیدگی و
نیز کاهش بازدید مخاطبین از تبلیغات شده است.
با استفاده از پلتفرمی مبتنیبر بالکچین و ثبت تراکنشهای آنالین در اکوسیستم
تبلیغات ،نتایج حاصل از تبلیغات و تاثیرگذاری آنها بر مخاطبان ،مابین شرکتهای تبلیغاتی،
آژانسهای برنامهریزیکننده تبلیغات ،شرکتهای دارای سیستمهای انتشار تبلیغات به
اشتراک گذاشته میشود .و براساس توافقات هوشمند در حوزه هزینه و بازده تبلیغات
شفافسازی و بهینهسازی انجام میشود.
مزایای پلتفرم بالکچین در حوزه تبلیغات:
»سادهسازی برنامهریزی برای رسانه ،مدیریت مالی و فرآیندهای اجرایی
»شفافیت در روند تبلیغات و کنترل هزینهها
برای اطالعات بیشتر به لینک زیر مراجعه نمایید.
www.ibm.com/blockchain/industries/advertising-media

مسئولیتهای اجتماعی
طرفداران حقوق بشر و سازمانهای مختلف در سراسر دنیا از فناوری بالکچین
برای اصالح مسائل دیرینه مانند نابرابری اقتصادی ،آلودگی و نگرانیهای زیستمحیطی،
ایمنی تامین مواد غذایی و تایید هویت استفاده میکنند .شرکت  IBMبا همکاری فعاالن
اجتماعی از این تکنولوژی برای بهبود مسائل اقتصادی و اجتماعی از طریق بهاشتراکگذاری
اطالعات و تجمیع اطالعات استفاده نموده است.
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نمونهای از اقدامات انجامشده در این حوزه مربوط به ایجاد سیستمی مبتنی بر
بالکچین به منظور جلوگیری از ورود زبالههای پالستیکی به چرخه غذا از طریق آلودگی
آب اقیانوسها است .در این پروژه زبالههای پالستیکی از طریق ساکنین کمبضاعت اطراف
اقیانوسها جمعآوری و در ازای آن ارز دیجیتال پرداخت میشود.
برای اطالعات بیشتر به لینک زیر مراجعه نمایید.
www.ibm.com/blockchain/for-good
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فصل پنجم
نگاهی به Hyperledger
تفاوت  Hyperledgerو Hyperledger Fabric

پلتفرم  Hyperledgerبا میزبانی بنیاد لینوکس ،جامعهای متنباز برای توسعه
بالکچین و تکنولوژیهای وابسته به آن است .این جامعه فعال با بیش از  250عضو دارای
سریعترین رشد در تاریخ بنیاد لینوکس بوده است.
برای اطالعات بیشتر در مورد پروژه  Hyperledgerمیتوانید به لینک زیر
مراجعه نمایید.
www.ibm.com/blockchain/hyperledger

چشمانداز Hyperledger

جامعه  Hyperledgerبه دنبال تجاریسازی پلتفرم بالکچین در حوزههای گوناگون
از طریق استانداردسازی تکنولوژی سیستم جامع مدیریت اطالعات اشتراکی و توزیع شده
است.
رویکرد توسعه بالکچین رویکردی ماژوالر و با کاربرد آسان با قابلیت API-Enabled

است که بسیاری از سیستمهای نرمافزاری میتوانند با آن طراحی و پیادهسازی شوند.
هویت و الگوی رفتاری کاربران یک شبکه بالکچین موضوعاتی هستند که میبایست
به دقت مراقبت و محافظت گردند .براین اساس  Hyperledgerبا طراحی مکانیسمی
فرآیندهای کاری هر کسب و کار و تراکنشها را از کاربران غیرمجاز پنهان می نماید.
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تفاوت  Hyperledgerو Hyperledger Fabric

ممکن است واژه  Hyperledgerرا همراه کلمات دیگر نظیر  Fabricشنیده باشید.
اما تفاوت آنها در چیست:
پروژه  Hyperledgerتالشی برای تجاریسازی سیستم جامع مدیریت اطالعات
توزیعشده (بالکچین) برای کاربردهای سازمانی است.
پروژه  Hyperledger Fabricیکی از پروژههای پیادهسازی شده زیرمجموعه
 Hyperledgerاست که دارای معماری ماژوالر و سرویسگرا است.
ویژگیهای دیگر  Hyperledger Fabricعبارتست از:
»از بسیاری از صنایع با کاربردهای گوناگون پشتیبانی مینماید.
»با اساسنامهها و آییننامههای جدید مطابقت دارد.
»از سیستمهای احراز هویت و محرمانگی تراکنشها پشتیبانی مینماید.
»از سیستم مدیریت جامع اطالعات توزیع شده با مجوز دسترسی پشتیبانی می
نماید.
»از الگوریتمهایی نظیر  proof-of-workبرای تایید توافق میان شبکهای استفاده
نموده و هزینههای پردازشی را کاهش میدهد.
سیستم Hyperledger Fabric

این پروژه چارچوبی برای توسعه بالکچین با معماری ماژوالر و سرویسگرا و مبتنی
بر تکنولوژی کانتینر 1است .این سیستم نرمافزاری براساس بهترین فرآیندهای حوزه کسب
و کار دارای ساختاری امن ،مقیاس پذیر است.
پیادهسازی  Hyperledger Fabricبرخالف بیتکوین و اتریوم چهار مولفه کلیدی
1- Container
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برای استفاده از بالکچین در کسب و کار را فراهم می نماید.
شبکه مجوزدار :با تعریف سیستم عضویت برای کاربران و تعریف سطح دسترسی،
شبکه کسب و کار مدیریت میشود.
تراکنشهای محرمانه :از طریق ساز وکاری امن و انعطافپذیر امکان مشاهده
تراکنشها از طریق کلیدهای رمزنگاری شده برای کاربران فراهم است.
بدون اتکا به ارزهای دیجیتال :این سیستم برای تایید تراکنشها نیازمند
پردازشهای پر هزینه نیست.
قابلیت توسعه نرمافزاری :با استفاده از منطق طرحریزی شده در این سیستم
امکان قراردادهای هوشمند مبتنی بر فرآیندهای کسب و کار فراهم شده است.
اقدامات شرکت  IBMبرای توسعه :Hyperledger

»پشتیبانی از تیم توسعه  Hyperledgerاز طریق فراهمآوردن شرایط همکاری با
صنایع گوناگون و تبدیلنمودن  Hyperledgerبه جریان قالب در حوزه بالکچین
کسب و کار
»ایجاد پلتفرمی برای پشتیبانی از تمام کسب و کارها از طریق توسعهدهندگان آزاد
»سرمایهگذاری در حوزه تحقیق و توسعه بالکچین برای توسعه بالکچین صنایع
گوناگون
رویکرد توسعه آزاد و حاکمیت غیرانحصاری آن موجب جلب حداکثری توسعهدهندگان
سیستمهای نرمافزاری شده است.
امکانات شرکت  IBMبرای توسعه بالکچین
شرکت  IBMبه دنبال از بینبردن پیچیدگیهای پیادهسازی و توسعه خالقانه
بالکچین است تا بتواند هر چه بیشتر این پلتفرم را در اختیار صنایع گوناگون قرار دهد.
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شرکت  IBMاز طریق ایجاد فضای ابری و ماژول رایگان بالکچین برای ویژوال
استودیو 1پلتفرمی برای توسعه سریع شبکه بالکچین فراهم آورده است.
در استفاده از فضای ابری برای توسعه بالکچین حتما آسیبپذیریها و
مالحظات امنیتی مدنظر قرار گیرد.
پلتفرم بالکچین IBM

شرکت  IBMپلتفرم بالکچین را در قالب سرویسی امن به منظور توسعه برای کاربردهای
مختلف در اختیار توسعهدهندگان قرار میدهد .ویژگیهای این سیستم عبارتند از:
»قابلیت توسعه انعطافپذیر مبتنی بر  CLIو GUI

»قابلیت پایش و نظارت بر ابزار توسعه یافته از طریق شبکه اجزای پروژه
»پشتیبانی از ماژول اختصاصی برای ویژوال استودیو برای توسعه ،استقرار و نصب
توافقات هوشمند
»قابلیت اطمینان باال از به اشتراکگذاری اطالعات مابین کاربران و اطمینان نسبت
به عدم نشت اطالعات مابین کاربران غیرمجاز
»استفاده از الگوریتم رمزنگاری بهینه با هدف تامین امنیت الزم بدون تحمیل بار
زیاد بر CPU

»پشتیبانی از استاندارد  FIPS140-2که باالترین استاندارد پردازش اطالعات است
که در بخش خدمات دولتی ،مالی و درمانی استفاده میشود.
برای اطالعات بیشتر در مورد پلتفرم بالکچین  IBMبه لینک زیر مراجعه
نمایید.
www.ibm.com/blockchain/platform
1-Visual Studio
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فصل ششم
شناخت کاربردها و اهداف توسعه بالکچین
شناخت پلتفرم توسعه اولین بالکچین

ُنه گام نخست برای پیادهسازی اولین بالکچین کسب و کار
پس از شناخت قابلیتهای دگرگونکننده بالکچین شناخت گامهای مورد نیاز برای
پیادهسازی بالکچین در حوزه مدنظر ضرورت دارد .در این فصل نُه گام اول برای توسعه
بالکچین معرفی میشود.
گام اول -شناخت تاثیر بالکچین بر کسب و کار
برای درک چالشهای طراحی و پیادهسازی بالکچین در حوزه فعالیت خود و اینکه
چگونه این تکنولوژی روند معمول یک حوزه صنعتی را متحول خواهد کرد ضروری است
سواالت زیر بررسی و تحلیل شوند.
»آیا شبکه تجاری شما نیاز به مدیریت روابط قراردادی دارد؟
»آیا رهگیری تراکنشهای کاربران ضرورت دارد؟
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»آیا پیچیدگی و هزینه باالی سیستمهای فعلی به دلیل وجود عوامل واسطه و یا
کنترلکننده مرکزی است؟
» آیا افزایش اعتماد ،شفافیت و امکان حسابرسی دقیقتر از ضروریات شبکه مدنظر شماست؟
»آیا سیستم موجود به دلیل فرآیندهای دستی مستعد خطا و دوباره کاریست؟
» آیا تراکنشهای شبکه موجود نسبت به جعل و کالهبرداری و خطای انسانی آسیب پذیر است؟
اگر پاسخ حداقل دو مورد از سواالت فوق مثبت است به احتمال زیاد بالکچین برای
حوزه مد نظر شما سودمند است.
گام دوم -شناخت تحوالت ناشی از بالکچین
با بررسی روند جاری کسب وکارها و شناسایی علل تاخیرات ،شکستها و دوبارهکاریها
میتوان جایگاه و نقش بالکچین در بهبود فضای کسب وکار را مشخص نمود .سوال کلیدی برای
شناخت این موضوعات آنست که چه چالشهایی در شبکه کسب وکارهای مدنظر وجود دارد؟
گام سوم -شناخت ویژگیهای ارزشآفرین بالکچین
پس از شناخت چالشهای هر کسب وکار از راهکارها و ویژگیهای بالکچین میتوان
جهت بهبود فضای کسب وکار استفاده نمود .به عنوان مثال چنانچه عدم اعتماد در شبکه
کسب وکار مشکل جدی است از طریق سیستم توزیعشده اشتراکی مدیریت اطالعات (دفتر
کل) میتوان شفافیت الزم و امکان رهگیری تراکنشها را فراهم نمود.
چنانچه تاخیر در روند توافقات مابین فعاالن یک حوزه کسب وکار چالش اصلی
است توافقات هوشمند راهکار کلیدی برای مرتفع نمودن این مساله است .بنابراین شناخت
قابلیتهای بالکچین نقش مهمی در رفع چالشهای پیشرو دارد.
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گام چهارم -انتخاب کارکرد مناسب
به منظور بهرهبرداری مناسب از بالکچین میبایست کاربرد انتخابی آن متناسب با
رفع چالشهای موجود و خلق ارزش برای کسب وکار باشد .در ضمن الزم است راهکار
انتخابی با بلوغ تکنولوژی هماهنگ باشد.
در انتخاب و پیادهسازی سیستم بالکچین ضروری است چهار ارزیابی زیر به منظور
استفاده در حوزه کسب و کار مدنظر انجام شود.
توافق میان شبکهای :آیا به منظور اعتبارسنجی ،اجماع میان شبکهای مابین
کاربران انجام می شود؟
ثبات و پایداری سیستم :آیا نگهداری کامل تراکنشها بصورت سیستماتیک انجام
میشود؟
تغییرناپذیری تراکنشها :آیا زنجیره تراکنشها نسبت به تغییرات غیرمجاز مقاوم
است؟
نهاییسازی :آیا آخرین تغییرات رکوردها براساس تایید اعضا شبکه بهطور مداوم
بروزرسانی میشود؟
اصل سادهسازی را در روند توسعه بالکچین همواره مدنظر داشته باشید.
گام پنجم -تعیین هدف از توسعه شبکه بالکچین
پس از تعیین کاربرد بالکچین در حوزه کسب وکار مدنظر ،اهداف قابل سنجش از
توسعه بالکچین را بطور دقیق مشخص نمایید.
»انتظار دارید بالکچین چه مسالهای را حل و فصل و یا بهبود بخشد؟
»برای سنجش میزان دستیابی به موفقیت چه معیاری را میتوان تعیین نمود؟
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»آیا با توسعه بالکچین زمان الزم برای رفع اختالف میان کاربران شبکه کاهش مییابد؟
»آیا دعاوی حقوقی و شکایات با سرعت بیشتری رسیدگی میشوند.
»آیا سرمایههای بیشتری برای رونق یک حوزه کسب وکار آزاد میشود؟
»آیا امکان جعل و کالهبرداری درون شبکهای از بین میرود؟
اینها مواردی هستند که میزان تحقق سودمند بالکچین را نشان میدهند.
گام ششم -شناخت نیازمندیهای جانبی
پس از تعیین کاربرد بالکچین در یک حوزه کسب وکار ضروری است عالوه بر
شناسایی منابع مورد نیاز درون سازمانی منابع خارج از سازمان نیز تحلیل و ارزیابی گردند.
»کدام شریک خدماتی برای توسعه و استقرار بالکچین ضروری است؟
»کدام پلتفرم و زیرساخت برای مدیریت و نظارت بر تراکنشها ضروری است؟
با توجه به اینکه پردازش تراکنشهای شبکه بالکچین نیازمند همکاری مابین تمامی کاربران
شبکه است لذا کلیه کاربران میبایست ارزش و کارایی حاصل از این شبکه را احساس نمایند .این
موضوع به معنای توسعه اکوسیستمی جدید مبتنی بر پردازش اطالعات مابین کاربران است.
گام هفتم -انتخاب تامینکننده و پلتفرم بالکچین
به منظور انتخاب بهترین پلتفرم و تامینکننده سرویس بالکچین ضروری است
سواالت زیر مدنظر قرار گیرد.
»آیا نیازمند شبکهای با امکان کنترل دسترسی هستید؟
»آیا شناخت هویت کاربران شبکه ضرورت دارد؟
»آیا تبادالت مابین کاربران شبکه بر اساس مکانیزمهای از پبش برنامهریزی شده
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انجام میشود؟
»آیا رسیدن به توافقات میان شبکهای در کمترین زمان ممکن سودمند است؟
برای شناخت پلتفرم مناسب برای توسعه بالکچین لینک زیر سودمند است.
www.ibm.com/blockchain/platform

گام هشتم -توسعه و راهاندازی قراردادهای هوشمند
برای شناخت گامهای توسعه توافقات هوشمند در روند ایجاد بالکچین مراجعه
به لینک زیر پیشنهاد میشود.
http://ibm.biz/QuickStartGuide

گام نهم -تست و ارزیابی سیستم و شبکه
آخرین گام در روند توسعه بالکچین تست و ارزیابی عملکرد سیستم قبل از بهرهبرداری
و حین بهرهبرداری عملیاتی از سیستم است .ضروری است بطور مداوم عملکرد سیستم و
ترافیک شبکه به منظور بهبود کارایی پایش و نظارت گردد.
برای اطالعات بیشتر در این مورد به لینک زیر مراجعه نمایید.
www.ibm.com/blockchain/garage
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گروه بینالمللی رهشهر تا کنون  154نشریه با عناوین زیر منتشر کرده است:
 -1کاربرد جدید شیشه در نمای ساختمان (تابستان )1371
 -2پارکینگ مراکز تجاری (پائیز )1371
 -3محافظت در مقابل زلزله (زمستان )1371
 -4جمع آوری و دفع زباله و مسائل ناشی از آن (زمستان )1371
 -5طرح اسکان و سریع (زمستان )1371
 -6مجموعه مقاالت راجع به ژئوسنتز (بهار )1372
 -7مهار آب با آب (بهار )1372
 -8تحول سبز در معماری (بهار )1372
 -9روندیابی و مدیریت سیالب (بهار )1372
 -10مطالعات اقتصادی جهت احداث مراکز خرید (تابستان )1379
 -11نگاهی کوتاه بر طراحی فضای سبز " -تجربیات کشورهای مختلف" (تابستان )1372
 -12بازیافت آب در صنایع شن و ماسهشوئی (پائیز)1372
 -13بناهای چوبی (کندهای) در ایران و تجربیات کشورهای دیگر (پائیز )1372
 -14نکاتی در مورد طراحی ساختمانهای بتنی پیشساخته پیش تنیده در مناطق زلزلهخیز (پائیز )1372
 -15اتوماسیون و بهینهسازی در سیستمهای توزیع الکتریکی (زمستان )1372
 -16انرژی دریاها (زمستان )1372
 -17پارکینگهای مکانیکی اتوماتیک و نیمه اتوماتیک (بهار )1373
 -18انرژی باد (بهار )1373
 -19اصول طراحی ساختمانهای اداری و بانکها (بهار )1373
 -20انرژی خورشیدی (بهار )1373
 -21طراحی مرکز خرید -جلد اول :مطالعات مقدماتی جهت طراحی مراکز خرید (تابستان )1373
 -22شهر سالم با آمورتون (تابستان )1373
 -23شهر سالم  -کاربرد سیستمهای فتوولتائیک از میلی وات تا مگاوات (تابستان )1373
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 -24شهر سالم -اصول طراحی برای افراد دارای کهولت ،ناتوانی ،اختالل و معلولیت (تابستان )1373
 -25نسل چهارم نیروگاهها (پائیز )137
 -26بازیافت آب در صنایع نساجی (پائیز )1373
 -27مراکز درمانی و بیمارستانهای آینده (پائیز )1373
 -28شهر سالم -انبوهسازی (انبوهسازان اسکان) (زمستان )1373
 -29سیستمهای مدیریت بار و مدیریت انرژی در شبکههای انرژی الکتریکی (زمستان )1373
 -30بازیافت آب " -تصفیه پساب صنایع لبنی" (بهار )1374
 -31شهر سالم  -صنعت چوب و کاغذ و نقش آن در فرهنگ ،اقتصاد و سیاست (بهار )1374
 -32صرفهجوئی انرژی در ساختمانهای مسکونی (بهار )1374
 -33شهر سالم -معماری و پرورش فکری کودکان و نوجوانان (تابستان )1374
 -34شهر سالم -بازیافت زباله و مصالح ساختمانی و نقش آن در حفظ خاک و پاکسازی محیط (پائیز )1374
 -35شهر ما کجاست (زمستان )1374
 -36حفاظت سواحل دریا و رودخانهها -معرفی روشهای سنتی و پیشرفته (زمستان )1375
 -37بهینهسازی آموزش عالی  -نگاهی کوتاه بر کارکرد نظام آموزشی ایران و جهان (زمستان )1375
 -38استفاده از ژئوگرید در راهها و باند فرودگاهها (بهار )1376
 -39اقتصاد گردشگری (جلد اول) (زمستان )1376
 -40نگرشهایی نوین به طراحی فضای باز اداری (تابستان )1377
 -41اقتصاد گردشگری جلد دوم (فصول سوم و چهارم)(زمستان )1377
 -42فهرست مطابقهای عملیات اجرایی جهت تسهیل در امر نظارت (پائیز )1378
 -43دانستههایی در مورد مناطق آزاد و ویژه اقتصادی در جهان (پائیز )1378
 -44هدایت منابع مالی و فنی غیر دولتی جهت اجرای طرحهای عمرانی (زمستان )1378
 -45پژوهش در تاریخچه ،مفهوم و سیر تحول شهرسازی و شهر سالم در فرهنگ ایران و اسالم (زمستان )1378
 -46پارک انرژیهای نو (تابستان )1379
 -47فضاهای باز اداری  -مدیریت تجهیزات و طراحی داخلی (پائیز )1379
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 -48شهرک ترافیکی کودکان (زمستان )1379
 -49فضای باز اداری  -استانداردهای طراحی فضاهای اداری جدا کنندهها ،قطعات و اتصاالت (زمستان )1379
 -50فضای سبز -مناطق صنعتی -پارکهای صنعتی (تابستان )1380
 -51تنظیم شرایط محیطی -بخش اول:استانداردهای عملکرد حسی-جلد اول :محیط روشنایی (پاییز )1380
 -52تنظیم شرایط محیطی -بخش اول:استانداردهای عملکرد حسی-محیطهای صوتی و حرارتی (پاییز )1380
 -53منظر سازی  -جلداول :طراحی کاشت (زمستان )1380
 -54منظرسازی  -جلد دوم :آبیاری و نگهداری منظر (زمستان )1380
 -55تنظیم شرایط محیطی -بخش دوم :سیستمهای کنترل محیط -جلد اول :تولید و کنترل حرارت (زمستان )1380
 -56تنظیم شرایط محیطی -بخش دوم :سیستمهای کنترل محیط -جلد دوم :تولید و کنترل نور و صدا (زمستان )1380
 -57منظر سازی -جلد سوم :راهبردهای تکمیلی آراستن مناظر (بهار )1381
 -58تنظیم شرایط محیطی -بخش دوم :سیستمهای کنترل محیط -جلد سوم :سیستم جامع محیطی
(تابستان )1381
 -59شهر سالم -توسعه (کالن شهر تهران) (تابستان )1381
 -60فنآوری اطالعات -بخش اول :مفاهیم کلی (پائیز )1381
 -61منظرسازی -جلد چهارم (زمستان )1381
 -62فنآوری اطالعات -بخش دوم :مدیریت فنآوری اطالعات (زمستان )1381
 -63فنآوری اطالعات -بخش سوم :تجارت الکترونیکی (بهار )1382
 -64فنآوری اطالعات -بخش چهارم :تجارت الکترونیکی "امنیت و تجارت بی سیم" (تابستان )13829
 -65ساختمانهای سبز و پایدار (تابستان )1382
 -66فنآوری اطالعات -بخش پنجم :دولت الکترونیکی (تابستان )1382
 -67منظرسازی -جنگلهای مانگرو (حرا) :بخش اول -کلیات (پائیز )1382
 -68فنآوری اطالعات -بخش ششم :بازاریابی الکترونیکی (پائیز )1382
 -69فنآوری اطالعات -بخش هفتم :شهرداری الکترونیکی (زمستان )1382
 -70فنآوری اطالعات -بخش هشتم :آموزش الکترونیکی (بهار )1383
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 -71فنآوری اطالعات -بخش نهم :دانشگاه الکترونیکی (بهار )1383
 -72فنآوری اطالعات -بخش دهم :سیستمهای اطالعاتی مدیریتی ساختمان (تابستان )1383
 -73فنآوری اطالعات -بخش یازدهم :دانشگاه الکترونیکی (پائیز )1383
 -74فنآوری اطالعات -بخش دوازدهم :مدیریت پروندههای الکترونیکی (زمستان )1383
 -75فنآوری اطالعات -بخش سیزدهم :دموکراسی الکترونیکی (زمستان )1383
 -76فنآوری اطالعات -بخش چهاردهم :انتخابات الکترونیکی (زمستان )1383
 -77فنآوری اطالعات -بخش پانزدهم :حقیقت مجازی (تابستان )1384
 -78برگزاری مناقصههای دولتی (تصویب شده سال ( )1383تابستان )1384
 -79چین دومین مصرفکننده انرژی در جهان ( تابستان )1384
 -80مدیریت پروژه -استانداردهای مدیریت پروژه ( بخش اول .تابستان )1384
 -81فن آوری اطالعات -بخش شانزدهم :توسعه فنآوری اطالعات در روستاها (عدالت اجتماعی) (پائیز )1384
 -82فن آوری اطالعات -بخش هفدهم :مدیریت ارتباط با مشتریان (پائیز )1384
 -83مدیریت پروژه -استانداردهای مدیریت پروژه (بخش دوم ،زمستان )1384
 -84مهندسی ارزش -بخش اول :اصول،مبانی و فرآیند (زمستان )1384
 -85مدیریت پروژه -استاندادهای مدیریت پروژه (بخش سوم .زمستان )1384
 -86فن آوری اطالعات -بخش هجدهم :پایتخت الکترونیکی-تجلی عدالت اجتماعی (تابستان )1385
 -87مدیریت پروژه -دفتر مدیریت پروژه(بخش اول -تابستان )1385
 -88متدولوژیهای كنترل پروژه (تابستان )1385
 -89صنایع انرژیبر ،نظریهها و دیدگاهها ( تابستان )1385
 -90آشنایی مقدماتی با ارزیابی محیط زیست (پاییز )1385
 -91آشنایی با فرآوری های گازی ( CNG، LPG، LNGزمستان )1385
 -92رهنمونهایی برای توسعه (زمستان )1385
 -93خبرنامه تحوالت توسعه در حوزه خلیجفارس (بهار )1386
 -94متدولوژی مکانیابی صنایع (تابستان )1386
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 -95خبرنامه تحوالت توسعه در حوزه خلیج فارس (جلد دوم) ( تابستان )1386
 -96خبرنامه تحوالت توسعه در حوزه خلیج فارس (جلد سوم) ( تابستان )1386
 -97معماری سبز( ،انرژی آفتاب در معماری) (پائیز )1386
 -98معماری سبز( ،انرژی زمین گرمایی)(پائیز )1386
 -99روند توسعه در خلیج فارس (نسخه چهارم) (پاییز )1386
 -100ایران ترانزیت (بهار )1387
 -101سوپر جاذبها (راهی برای گسترش فضای سبز و مقابله با کمبود آب)(تابستان )1387
 -102روند توسعه در خلیج فارس و دریای عمان بخش پنجم (تابستان )1387
 -103روند توسعه در خلیج فارس و دریای عمان بخش ششم (پائیز )1387
 -104بام سبز (پائیز )1387
 -105احداث سامانههای گرمایش شهری (اردیبهشت )1388
 -106روند توسعه در خلیج فارس و دریای عمان بخش هفتم (خرداد )1388
 -107بحران جهانی و چشمانداز آینده (تابستان )1388
 -108حمل و نقل همگانی (تابستان )1388
 -109نانوفناوری ایمن (فرصتها و چالشها) (تابستان )1388
 -110از شهر فرودگاهی تا منطقه فرودگاهی (بخش اول)
 -111از شهر فرودگاهی تا منطقه فرودگاهی (بخش دوم)
 -112بندر خشک (پائیز )1388
 -113شرق ایران خاستگاه توسعه ترانزیت منطقهای (پائیز )1388
 -114صنعتیسازی ساختمان گامی بلند برای تامین مسکن مردم (زمستان )1388
 -115مدیریت هوشمند خوردگی ،حفاظت كاتدیك ،حفظ ثروت ملی (بهار )1389
 -116بیوگاز ثروتی نهفته در پسماندها (بهار )1389
 -117اكوهتل حركتی جهانی به سوی گردشگردی پایدار (تابستان )1389
 -118فتوولتاتیك تلفیقی ،انرژی در كالبد معماری (تابستان )1389
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 -119اصالح الگوی استقرار جمعیت،گامی به سوی توسعه پایدار (پاییز )1389
 -120نانوفناوری در معماری (زمستان )1389
 -121مدیریت حمل بار ،گامی بلند در جهت توسعه اقتصادی كشور (زمستان )1389
 -122بازار مسافر هوایی بینالمللی ،گامی بلند در جهت توسعه اقتصادی كشور (زمستان )1389
 -123نقش طراحی معماری در کاهش مصرف انرژی در ساختمان "معماری همساز با اقلیم و مشکالت ناشی
از عدم توجه به آن" (بهار )1390
 -124شهر فرودگاهی بستر توسعه گردشگری ،گامی بلند در جهت توسعه پایدار اقتصاد كشور (بهار )1390
 -125ارایه ضوابط و پیشنهادات طراحی برای افراد دارای كهولت ،ناتوانی ،اختالل و معلولیت در بخش زمینی
فرودگاه (بهار )1390
 -126نقش طراحی معماری در كاهش مصرف انرژی در ساختمان "نور روز در معماری" (تابستان )1390
 -127شهر فرودگاهی بستر توسعه تجارت،چشمانداز تجارت جهانی ،چالشها و فرصتهای ایران (تابستان )1390
 -128توسعه صنایع نوین ،گامی بلند در جهت توسعه اقتصادی كشور "شهر فرودگاهی بستری مناسب برای
استقرار صنایع نوین" (تابستان )1390
 -129نقش طراحی معماری در كاهش مصرف انرژی در ساختمان "انرژی باد در معماری" (تابستان )1390
 -130روند خصوصیسازی فرودگاهها در جهان (پاییز )1390
 -131شهر فرودگاهی بستری مناسب برای توسعه ورزش ملی و بینالمللی "شهر ورزشی" (پاییز )1390
 -132معرفی پاككنندههای طبیعی و سازگار با محیطزیست "بخش اول" (بهار )1391
 -133معرفی پاككنندههای طبیعی و سازگار با محیطزیست "بخش دوم" (بهار )1391
 -134معرفی پاككنندههای طبیعی و سازگار با محیطزیست "بخش سوم" (تابستان)1391
 -135شهر فرودگاهی بستری مناسب برای توسعه صنایع دستی (تابستان )1391
 -136خطاهای انسانی؟ حوادث سازمانی! (پاییز )1391
 -137سیر تحول برنامهریزی اقتصاد فضایی (پاییز )1391
 -138نقش دالر آمریكا در اقتصاد جهانی ،گنجهای پنهان  30تریلیون دالری آسیا (زمستان )1391
 -139بام سبز گامی بلند در جهت توسعه پایدار (بهار )1392

56

راهنمای توسعه بالکچین برای کسب و کار

 -140نوآوری برای تاسیسات پایانه فرودگاه (بخش اول) (تابستان )1392
 -141نوآوری برای تاسیسات پایانه فرودگاه (بخش دوم) (تابستان )1392
 -142چالش فراروی ایران در عرصهی انرژی :توسعه بهرهبرداری از منابع نفت و گاز شیل (پاییز )1392
 -143نوآوری برای تاسیسات پایانه فرودگاه (بخش سوم) (زمستان )1392
 -144كشورهای مستقل همسود -نگاهی به دگرگونیهای جغرافیایی سیاسی /اقتصادی منطقه (بهار )1393
 -145نگاهی به معماری دیجیتال و نقش رباط در ساخت و ساز و معماری (بهار )1393
 -146نظام رگوالتوری ،نظام تنظیم و حفظ منافع و مصالح ملی (دولت ،تولیدكننده و عرضهكننده،
مصرفكننده) (تابستان )1393
 -147بام سبز در طراحی منظر پایدار ،بخش اول (پاییز )1393
 -148بام سبز در طراحی منظر پایدار ،بخش دوم (پاییز )1393
 -149بام سبز در طراحی منظر پایدار ،بخش سوم (زمستان )1393
 -150مشاركت عمومي-خصوصي در توسعه زيرساختها (تابستان )1394
 -151پايداري در مديريت پروژه (پاييز )1394
 -152حركت به سوي ساختمانهاي صفر انرژي (بهار )1395
 -153شهر هوشمند (زمستان )1397

نشریههای تخصصی منتشر شده بخشهای مختلف گروه بینالمللی رهشهر
 -1بازارچه صنایع دستی در كوهپایههای شمال تهران (بخش شهر سالم) تیر ماه1374
 -2بهینهسازی خدمات پرواز (بخش شهر سالم) ـ (دی ماه )1373
 -3بهینهسازی بار ترافیكی بزرگراهها (بخش شهر سالم) (دی ماه )1373
 -4پارك انرژیهای نو (بخش شهر سالم) ـ (شهریور ماه )1373
 -5استفاده از مولتی ویژن در مراكز پرتردد شهری (بخش شهر سالم) (اردیبهشت ماه )1373
 -6سازماندهی كاركردهای بهینهی نمایشگرهای دیجیتالی (بخش شهر سالم) اسفند ماه 1372
 -7شهرك ترافیكی كودكان (بخش شهر سالم) ـ (آذر ماه )1372
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 -8پارك پویش :اندیشه سالم  /بدن سالم در شهرك فاطمیه منطقة  20شهرداری تهران (بخش شهر سالم)
ـ (آذر ماه )1372
 -9پژوهش در تاریخچه ،مفهوم و سیر تحول "شهرسازی" و "شهر سالم" در فرهنگ ایران واسالم (بخش شهر
سالم) ـ آبان ماه 1372
 -10اصول طراحی مراكز دیسپاچینگ (بخش انرژی) زمستان 1372
 -11تحلیل منطقهای سیالب در حوضههای شمالی تهران (بخش عمران آب) بهار 1373
 -12انتخاب محل و نوع سد براساس شرایط ژئومورفولوژی و ژئولوژی (بخش عمران آب) زمستان 1372
 -13حقایقی در مورد شركتهای بزرگ (بخش تحقیق و توسعه) زمستان 1372

ضمنا کتابهای زیر توسط گروه بینالمللی رهشهر منتشر گردیده است:
 -1بازنگری استانداردهای صنعت آب كشور با همكاری وزارت نیرو و سازمان برنامه و بودجه ( 25جلد)
 -2صرفه جویی در انرژی ( 20جلد)
 -3ترجمه كتاب "سازه پاركینگهای طبقاتی" ()1372
 -4ترجمه كتاب "سازههای آبی" ()1373
 -5تدوین كتاب "خودآموز اتوكد )1373( "12
 -6ترجمه كتاب "برنامهریزی و طراحی هتل" در سال  76توسط سازمان برنامه و بودجه چاپ و توزیع شد.
 -7تدوین كتاب راهنمای برنامهنویسی سه بعدی )1382( OpenGL
 -8ترجمه كتاب "تنظیم شرائط محیطی"
 -9ترجمه كتاب "چگونه هوای پاكیزه بكاریم"
 HSE -10در سفر()1385
 -11با گیاهان آب را تصفیه كنیم
 -12نانوفناوری برای همه ()1387
 -13درختان در منظر شهری ()1389
 -14آشنایی با راهکار مدیریت پروژه جامع (بهار )1389
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 -15كتاب آموزش نرمافزار )1389( Revit architecture 2009
 -16ترجمه كتاب شهرهای فرودگاهی قرن )1390( 21
 -17منظرسازی پایدار برای همه (پاییز)1390
 -18مواد هوشمند و فناورینانو (كاربرد در معماری و طراحی داخلی) ()1390
 -19ترجمه شهرهای فرودگاهی جهان ()1391
 -20ترجمه هفت قانون طراحی شهری پایدار ،راهبردهای طراحی برای دنیای پُست-کربُن ()1392
 -21طراحی ،برنامهریزی و ساخت هتلها ()1393
 -22شكل ،اندازه و رنگ درختان در طراحی منظر ()1393
 -23ساختمان پایدار ،اجرای سیستمهای ساختمان ()1393
 -24نمک زدایی و تصفیه آب پیشرفته (آب شیرین کنی) ()1394
 -25گذشته و حال یك شاهكار معماری ()1395
 -26پروژههاي مشاركت عمومي-خصوصي در زيرساخت :يك راهنماي ضروري براي سياستگذاران
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بالکچین به زبان ساده یعنی یک سیستم مدیریت اطالعات غیرقابل تغییر و اشتراکی -توزیع شده
که در هر حوزه کسب و کاری قابل پیادهسازی و بهره برداری است .این نشریه شما را با بالکچین
و نحوه عملکرد آن آشنا میکند و اینکه چگونه از آن در تجارت و صنعت استفاده نمایید .همچنین
با انقالب تکنولوژی بالکچین در حوزه کسب و کارهای گوناگون آشنا میشوید.
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