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AI 

Blockchain 

IoT 

POST NEXUS WORLD 

...کالن روندهاي تکنولوژي امروز  



 فهرست مطالب

 بالك چین چیست؟

 چرا اینچنین مورد توجه بانک ها قرار گرفته است؟

 چالش ها

 کاربردها

 جمع بندي

 همفکري و تبادل نظر



 

BITCOIN                      Blockchain   ≠ 





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

 نھاد ثالث متمرکز

 بانک
 سازمان ثبت اسناد

 سامانه معامالت سهام
 سازمان ثبت احوال



 بین دو نقطه چگونه انجام می گیرد؟  (Money Transfer)امروزه انتقال وجه •

 
 

 .هزینه بر است-
 .از نظر زمانی بطول می انجامد-
 تحت نظارت نهاد ثالث است-
 )قابل رصد، بلوکه شدن و برگشت خوردن است(  

 
 

 
 

B 

 
 نھاد ثالث مورد 
 A اعتماد طرفین

دالر  دالر 100 100 – x  

روز 6تا  2  

 بانک فرستنده-
 بانک گیرنده-
-ACH ،SWIFT ،… 
-Paypal 



 راه حل چیست؟
 حدف نهاد ثالث

 چگونه اعتماد را ایجاد کنیم؟

 مکانیزم ایجاد اعتماد در غیاب نهاد ثالث: بالك چین



 
 
 

 ارزش استفاده کرد؟/براي انتقال پول  Torrentآیا می شود از ایده مشابه 

2008: a p2p electronic cash payment 

 
 جعلی بودن

 هویت

 
 خرج مجدد

)خلق پول(  



 
 دفتر کل (Open)ھمگانی بودن : اصل اول  -1

   

A B 

C D 

A  ،100 ھزار دارد 

ھزار تومان 50  

A  B : 50 

B  D : 30 

D  C : 20 

30
 

ھزار تومان
 

ھزار تومان 20  

 
زنجیره ای از تراکنش ھا:    Open Ledger 

 
 توسط تمام اعضای شبکھ قابل دسترس است-

 ھر عضو می داند دیگران چقدر پول دارند-
 ھر عضو می تواند تشخیص دھد تراکنش معتبر است یا خیر-

 

60 
ان

وم
ر ت

ھزا
 

 )Distributed Open Ledger( دفتر کل همگانی توزیع شده : بالك چین



 )Distributed Open Ledger( دفتر کل ھمگانی توزیع شده : بالک چین•
 

 (Distributed ledger)توزیع شد گی : اصل دوم -2

 بالك چین چیست 

A  ،100 ھزار دارد 

A  B : 50 

B  D : 30 

D  C : 20 

 
 .  از دفتر کل را دارد  ھر عضو شبکھ یک نسخھ-
 .  نیاز بھ نھاد مرکزی از بین می رود -

 
 

 
 

A  ،100 ھزار دارد 

A  B : 50 

B  D : 30 

D  C : 20 

A  ،100 ھزار دارد 

A  B : 50 

B  D : 30 

D  C : 20 

A  ،100 ھزار دارد 

A  B : 50 

B  D : 30 

D  C : 20 

A B 

C D 

A  ،100 ھزار دارد 

A  B : 50 

B  D : 30 

D  C : 20 



 
 

 بالك چین چیست؟  

نسخه اي از این دفتر کل، در . را انتقال می دهند  (Value)از تمام تراکنش هایست که یک ارزش (ledger)بالك چین یک دفتر ثبت 
این پایگاه داده توزیع شده، ضرورت وجودي یک نهاد مرکزي براي تایید تراکنش را . اختیارهر یک از اعضاي شبکه  خواهد بود

 برطرف می سازد
 

Value 

 پول-
 مالکیت کاال-
 سهام-
 راي-
 مجوز -
-.... 





 جریان یک تراکنش در بالك چین



• Transactions histories and current state of ownership  

• Digital Asset  

• Non-digital Asset : Their representations can be issued and traded within the DLT.  








 بیت کوین



 شبکه توزیع شده براي انتقال پول: بیت کوین



 بیت کوین 
•  

 )Walletنصب نرم افزار رایگان . (شد  Bitcoinپرداخت بیت کوین، باید عضوي از شبکه /براي دریافت•
 .  ، آدرس منحصر به فرد به عضو اختصاص می یابدWalletو نصب  با عضو شدن•
 .  هستند) براي ارسال(و خصوصی  ) براي دریافت  بیت کوین(رمزنگاري عمومی   آدرس ها بصورت  زوج کلید•

 
 

 
 





 ویژگی هاي بیت کوین

 2 عدم امکان بلوکه شدن

 کارمزد هاي اندك  
 

 3 عدم امکان جلوگیري از نقل وانتقال 4

 5 سرعت باال

 ١ ناشناس بودن

 6 امنیت و کنترل 





 قیمت بیت کوین

2015بازدھی سال   39% 

2016بازدھی سال   120% 

2017بازدھی سال   1500% 



 نوع پول رمزي وجود دارد 2000در حال حاضر بیش از •

 انواع پول هاي رمزي



 کاربردهاي بالك  چین





 تعدد بازیگران عدم اعتماد

عدم وجود نهاد 
 تراکنش با ارزش  مرکزي

 

 بالك چین





 مدیریت زنجیره ارزش1.

.2Record Keeping 

 پول هاي رمزي3.

 تسویه بین بانکی4.

 P2Pپرداخت هاي 5.

 انتقال مالکیت سهام6.

 هویت دییجتال و مرزهاي هوشمند7.

 قراردادهاي هوشمند8.

 ICOتامین مالی 9.
.10.... 

  
 



Record Keeping 



Record  Keeping & tracking 





Record Keeping 



Record keeping and tracking 



Proof of Existence & proof of ownership  



proof of ownership  



 ذخیره دیتا بصورت امن و مطمئن



 اصالت سنجی کاال



Smart Contract 







 گزارش پایش صنعت، شرکت آریاتک: منبع







 ...ورود بالك چین به بازي بزرگان



IBM + MAERSK 



IBM + MAERSK 

 افزایش تجارت جهانی% 15

 جهان GDPافزایش %  5



 ...آینده ي نه چندان دور



 بالك چین، تغییر دهنده بازي

AI 

Blockchain 

IoT 



 دالیل توجه بانک ها به بالک چین



 تهدید براي بانک ها: انقالب بالك چین 



•Case study  : واقع شده است مردمبررسی دو نمونھ از کشورھایی کھ خدمات مبتنی بر بیت کوین در آن مورد استقبال 

  Remittanceرمزارزها و بازار 

  فیلیپین: نمونھ (جنوب آسیا( 
 

 Cash-basedجامعه •
 کارت اعتباري بین مردم% 5ضریب نفوذ •
 عدم وجود سامانه هاي انتقال پول بین بانکی•
% 16(کارمزد بسیار باالي انتقال پول فرامرزي •

 )Western Unionتوسط 
 
 

  آرژانتین: نمونھ(آمریکای التین( 
 

 کارت اعتباري% 10ضریب نفوذ •
تورم باال و عدم اطمینان به بانک پس از بحران  •

 میالدي   80دهه 
از  (حجم بسیار زیاد انتقال پول برون مرزي •

( با کارمزد  بسیار باال ) مبدا آمریکاي شمالی 
 WU)توسط % 35

 



Source: Business insider 

 یک دنیا فرصت براي بانک ها: انقالب بالك چین



 تحول معماري سامانه هاي تسویه بین بانکی 



 
 

 

 پرداخت هاي بین المللی: فرصت ها

 
هزار دالر بین  35به ارزش  2016اولین تراکنش بین المللی بین دو بانک معتبر از طریق بالك چین در اکتبر 

Wells Fargo   آمریکا وCommonwealth Bank  این تراکنش که در حالت . استرالیا انجام شده است
صورت  Rippleروز به طول می انجامد، از این طریق در عرض چند ثانیه و روي شبکه  6تا  2عادي بین 

 . پذیرفته است
 



 انتقال وجه بین مرزي



   

 بانک استرالیایی ب بانک آمریکایی الف

Federal Reserve Central Bank 
بانک کارگزاري  

 آمریکایی

SWIFT  

بانک کارگزاري  
 استرالیایی

روز  1
 کاری

روز  2
 کاری

روز  1
 کاری



   Rippleبانک هاي عضو 



 Rippleراه حل 

Bank1 

Bank 2 

Bank 3 

Bank n 

Ripple 
Connect 

Ripple 
Connect 



 rippleزنجیره تسویه در 

Alice 

B 2 

Escrow 

B 2 

Escrow Escrow 

Nos. 3 Bob 

Nos n-1 

Alice    $ Bob  CNY 

$ € ¥ £ ₮ ₭ 



 Rippleراه حل 

Bank1 

Bank 2 

Bank 3 

Bank n 

Ripple 
Connect 

Ripple 
Connect 

 
 
 

$ 

¥ 

XRP 
 



Corda :پلتفرمی براي مدیریت توافقات مالی بین بانکی 

• Corda  
▫ A distributed ledger platform to record, manage and synchronize financial agreements between 

FIs. 
 

• financial agreements: The important “shared facts” between FIs.   

 

▫ Bank A and Bank B agree that Bank A owes 1M USD to Bank B, repayable via RTGS on demand.  

 

▫ Bank A and Bank B agree that Bank A is obliged to deliver 1000 units of BigCo Common Stock to Bank B in three 

days’ time in exchange for a cash payment of 150k USD 

 



• What is the problem with Financial agreements? 

these systems typically communicate by exchanging messages: I send an update to you 
and just hope you reach the same conclusion about the new state of the agreement 

that I did.   
 

 

Corda 



Corda 

A system where one firm could look at its set of agreements with a counterpart and know 
for sure that: 
 
“What I see is what you see and we both know that we see the same thing 
and we both know that this is what has been reported to the regulator” 
 
 
 
 

This is Corda 



Corda 





ICO و تحول مفهوم تامین مالی 



 کاربردهاي دیگر

1 
•KYC  وFIND    :   پروژه کشور امارات(مشتریان، یک پروفایل واحد در سیستم بانکی داشته باشند( 

2 
•Trade Finance 

3 
•Record Keeping  : مدیریت وثایق و.... 

4 
•?  



 انواع بالك چین



 چالش ها



 نوظهور بودن تکنولوژي





 وضعیت بلوغ فعلی بالك چین



 جمع بندي



 بالك چین

 رکن اصلی بالك چین 3

 فرآیند اجماع

فرآیند تایید تراکنش و 
اضافه کردن آن به انتهاي  

زنجیره است که باعث 
یکسان شدن نسخه اعضا  

 می شود
 

دفتر کل عمومی و توزیع 
 شده

این دفتر کل، منبع تولید  
اعتماد بین اعضاست و خال  

وجودي نهاد مرکزي را  
 برطرف میکند   

 P2Pشبکه 

یک شبکه نظیر به نظیر 
و غیر متمرکز از اعضا  

افراد، بانک ها،  (
 ) شرکت ها



 جمع بندي

.   مجموعه اي از تکنولوژي هاي بالفعل است. یک معماري جدید. بالك چین، یک مفهوم است-

High-tech خریدنی نیست 

 

 لزوم تغییر ذهنیت مدیران سازمان ها و بانک ها-

 

 سازمان براي پیاده سازي بالك چین/پیدا کردن فرصت هاي بانک: مساله فعلی -

 

 همکاري با استارت آپ ها:  راهبرد جهانی-
 



 جمع بندي

   .برسد کافی بلوغ به تکنولوژي این تا )2021 سال تا( بکشد طول سال 5 است ممکن  :)2016( گارتنر•
  
 و بانک فضاي از خارج و صنایع دیگر در چین بالك واقعی کاربردهاي بیشترین بلوغ، به رسیدن زمان تا و مدت کوتاه در•

 و ها دارایی ثبت رسمی، اسناد ثبت مانند رکوردها مدیریت و ثبت هاي سیستم" همچون .بود خواهد پرداخت
 « فکري هاي مالکیت ثبت همچنین و احوال ثبت  سهام،

 

تا زمان به بلوغ رسیدن این تکنولوژي، دانش سازمانی خود را در مورد بالك چین وسعت دهید و با انجام پروژه هاي : توصیه

POC  و همچنین پیاده سازي محصوالت هایی که از اهمیت سیستمی کمتري در اکوسیستم پرداخت برخوردار هستند
 آمادگی خود را براي بکارگیري بالك چین در آینده حفظ کنید



 
 

 با تشکر از توجه شما



BLOCKCHAIN  is   COMING….. 
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