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به اشتراک گذاری اطالعات و ایجاد شفافیت در آن
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 Blockchainچیست؟
 -تکنولوژی که اساس آن ،رهبری مشترک اطالعات می باشد

 الگوریتمی که کمک می کند به وفاق و اجماع غیرمتمرکز رسید -پایگاه داده متن باز توزیع شده می باشد

http://dilbert.com/terms
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بخش های مربوط به تکنولوژی  Blockchainچیست؟
•  Blockchainپایگاه های داده مشترکی برای ثبت داده هایی هستند که هیچ وقت تغییر نمی کنند و همیشه
به حجم اطالعات آن اضافه می شود.
• تکنولوژی رهبری غیرمتمرکز
 -هیچ سازمانی نمی تواند حاکمیت اطالعات و فرآیندهای اعتبارسنجی آن را کنترل کند

 آن ها توزیع شده غیر متمرکز هستند• آن ها ممکن است برای قوانین اعتبارسنجی داده و تراکنشات رویه های را ذخیره سازی کنند
 این ها به عنوان "قراردادهای هوشمند" شناخته شده اند و توسط هر شرکت کننده مستقل قابل اثبات است• آنها می توانند رمزنگاری ارز را پشتیبانی کنند
 -برای پایگاه های داده ای که درگیر تراکنشات پرداختی است مورد استفاده است
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شبکه های اطالعاتی متمرکز ،توزیع شده و غیر متمرکز
• متمرکز

One Owner
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-

انعطاف ناپذیر در برابر شکست های سازمانی

-

انعطاف ناپذیر در برابر شکست های تکنیکی

• توزیع شده
Router

Slave

-

یک پایگاه داده ،یک مالک
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-

چند پایگاه داده یکسان ،یک مالک

-

مقاوم در برابر شکست های فنی

-

نامقاوم در برابر شکست های سازمانی

• غیرمتمرکز
-

چند پایگاه داده یکسان ،با مالکان متفاوت ،بدون برتری کسی

-

مقاوم در برابر شکست های تکنیکی

-

مقاوم در برابر شکست های سازمانی

پایگاه های داده غیرمتمرکز نیاز چه کسانی را برطرف می کند؟
• سیستم هایی که شامل بسیاری از سازمان هایی هستند که اعتماد متقابل به یک مقام مرکزی ندارند ممکن است نیاز به
پایگاه های داده غیر متمرکز داشته بانشد
 هنگامی که سیستم توسط چند رقیب استفاده می شود که به یک سازمان مرکزی یا به یک "واسطه معتمد" اعتمادندارند
• سیستمهایی که نیاز به مدیریت سناریوهای وابسته به حاکمیت ملی دارند ،ممکن است نیاز به پایگاه های داده
غیرمتمرکز داشته باشند
 برخی ملل هرگز به یک سیستم انحصاری که در یک کشور غیر از خود باشد اعتماد نمی کنند• سیستم هایی که نیاز به تداوم مطلق دارند ،نباید به صورت متمرکز اداره شوند
 در این سیستم ها هر مالکی از شبکه خارج شود نیاز هست که عملیات ها تداوم و ادامه داشته باشند -امکان افزوده شدن یک نود یا گره جدید و افزودن همه اطالعات قبلی به نود جدید
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یک "حقیقت واحد"
•

 Blockchainتضمین می کند که هر گره همه تراکنشات را ببیند .
• این یک رویکرد آشنا برای به اشتراک گذاری اطالعات در زنجیره های تامین سنتی نیست.
• این تضمین می کند که:
 “من میدونم” “من میدونم که تو هم میدونی ”“ -من میدونم که تو میدونی که من میدونم”

•

 Blockchainsبه جلوگیری از ابهام در ترتیب وقایع و تراکنشات کمک می کند.
• مرتب سازی و پردازش (با هماهنگی) تنها و همیشه یک نسخه از حقیقت را تضمین می کند
• به همین دلیل  Blockchainsبرای سیستم های مالی بسیار جذاب است
• تمام گره ها یک حقیقت را خواهند داشت
• با وجود عدم اعتماد متقابل به یک سازمان مرکزی ،حقیقت باید برای همه قابل دستیابی باشد  ...بدون اینکه
هیچ سازمانی نسبت به دیگری برتری داشته باشد(هیچ داوری هم وجود ندارد)
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 Blockchainچه کاربردی دارد؟
•

 blockchainتنها یک پایگاه داده نیست:
 -یک نوع منحصربفرد از پایگاه های داده است که:

• شما نمیتوانید در آن داده ها را تغییر دهید
• شما نمیتوانید داده ای را حذف کنید
• شما نمی توانید استعالمی از داده ها داشته باشید

 این بدین معناست که مجموعه ای از داده های بزرگ خواهیم داشت.• ولی شما در  blockchainمی توانید داده ها را به اشتراک بگذارید  .داده های خاصی
که به هیچ عنوان تغییر نمیکنند.
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اشتراک گذاری داده ها عامل جذابیت Blockchain

جذابیت  Blockchainبسیار ساده است

جذابیت این است که هر شرکت می تواند با
اعتماد داده هایش را به اشتراک بگذارد.
برای  GS1تبادل اطالعات یک مفهوم آشنا است که از گذشته تا کنون در مورد آن
صحبت کرده و در آن تجربه دارد.
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رویکردهای مختلف تبادل اطالعات
•

پیامهای نقطه به نقطه) مانند(EDI
-

هر بخش اطالعات مربوط به خود را نگهداری میکند

-

اطالعات پایه مورد نیاز به صورت دو به دو به اشتراک گذاشته میشود

-

پیدا کردن اجزا زنجیره و ایجاد ارتباط بین آنها مشکل است.

•

اطالعات یک
شرکت

بانک اطالعاتی متمرکز) مانند خدمات ابری) GS1 Cloud ،
-

برای چک کردن تمامی اطاالعات در یک مکان قرار دارد

-

بانک اطالعاتی مرکزی باید قابل اعتماد باشد.

•

GR

بانک اطالعاتی فدراسیونی) مانند(GDSN, GEPIR
-

اعضا اطالعات خود را به چندین بانک اطالعاتی کوچکتر ارسال میکنند

-

با توجه به نیازمندی به اطالعات ،دادهها بین بانکهای اطالعاتی تبادل میشود

-

نیاز به قابل اعتماد بودن در بانکهای اطالعاتی فدرالی وجود دارد.

•

بانک اطالعاتی غیرمتمرکز)مانند(blockchain
-

تمامی اطالعات در بانک اطالعاتی ذخیره میشود

-

همه ذینفعان یک کپی از اطالعات دارند

-

احتیاجی به بانک اطالعاتی قابل اعتماد مرکزی نیست

-

هزینههای قابل توجه :کپی تمامی اطالعات به اضافه هزینههای سربار مربوط به هماهنگی
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DP

DP

برخی از اطالعات
شرکتها

فرآيند هماهنگسازي
تمامی اطالعات
شرکتها کپی میشود

آشنا برای GS1

-

تمامی اطالعات در یک بانک اطالعاتی واحد که توسط یک ارائه دهنده خدمات ( )SPمدیریت میشود ،ذخیره میشود.

تمامی اطالعات
شرکتها

 Blockchainبه عنوان یک تکنولوژی تبادل اطالعات
• فرصت ها:
• اگر یکی از گره ها دچار اختالل شده و از زنجیره خارج شود ،برای اطالعات اتفاقی نمی افتد.
• نیازی به تأیید واسطه ها وجود ندارد و واسطه ها حذف می شوند.
• داده ها رمزنگاری می شود و امنیت اطالعات بسیار باال می رود.
• برای اعضای شبکه بالکچین ایجاد اعتماد و شفافیت می کند.

• چالش ها:

 -بالقوه بسیار گران است.

 در طول زمان به جای کاهش هزینه با افزایش هزینه روبهرو است. -اطالعات در دسترس عموم قرار میگیرد.

• راهحلهای مختلف برای این موضوع وجود دارد ،اما پیچیده هستند و بر رمزنگاری اطالعات تکیه میکنند.

 تکنولوژی جدیدی است و به بلوغ نرسیده است. فقط برای سیستم هایی که نمیتوانند به یک طرف مرکزی برای مدیریت دادهها اعتماد کنند ،ارزشمندهستند
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نقش  GS1در Blockchain
•

ردیابی و رهگیری

•

فرآیند سفارش تا پرداخت

•

تجارت الکترونیکی

•
•
•
•

شناسههای استاندارد شده
اطالعات تراکنشی
اطالعات رویدادی ردیابی
اطالعات اصلی

نیازهای بازار و
درخواستهای کسبوکار

قواعد بهاشتراکگذاری
اطالعات

Oracle, IBM, Teradata, etc
Amazon, Google, Bluemix, etc
EDI networks, VANs, datapools
Blockchain technology

•
•
•
•

تعریف شناسهها و دیگر
اطالعات مورد نیاز به
اشتراکگذاری

بانک اطالعاتی یا دیگر تکنولوژی های تبادل
اطالعات

fits
here

Blockchain is
here

 Blockchainیک بانک اطالعاتی است ; GS1تسهیلکننده استانداردسازی اطالعات است.
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نظریه شرکت های بزرگ در مورد نقش  GS1در بالکچین
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جریان فیزیکی کاال

نظریه شرکت های بزرگ در مورد نقش  GS1در بالکچین
اپلیکیشن های غیر متمرکز

صدور گواهی

شبکه غیر متمرکز اصلی

زنجیره تامین

 ERPتولیدکننده

جریان اطالعاتی کاال

سیستم هشدار
 ERPتوزیع کننده

تائید اصالت کاال

تطابق استاندارد
فراخوانی محصول
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 ERPخرده فروشی
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الیه بالکچین

تشریح نحوه عملکرد متدلوژی فوق (تعامل  GS1و )Blockchain
• در مدل فوق ،گردش اطالعات  Off-Chainدر سیستمهای اطالعاتی
داده های اصلی ،تراکنشی و رویدادی  GS1اتفاق می افتد و انتقال
اطالعات محرمانه (مانند اسناد مالی یا هر اطالعات دیگری که به تشخیص
مالک اطالعات ،مهم و محرمانه تلقی می شود) بر بستر  on-chainو
روی شبکه بالکچین انجام می شود.
• در مدل فوق ،استانداردهای  GS1به عنوان زبان مشترک بین شبکه
بالکچین ،تولیدکننده اطالعات و دریافت کننده اطالعات عمل می نماید و
باعث استانداردسازی ،یکپارچکی و هماهنگی در شبکه می شود.
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مزایای مدل ارائه شده توسط  GS1ایران

• نزدیک بودن به جریان گردش کاال و اطالعات در دنیای واقعی

• شفافیت ،پایداری و کیفیت داده ها به علت استفاده از استانداردهای GS1

• تسریع و تسهیل در انتقال داده ها به علت ارائه اغلب داده ها روی سیستم ردیابی GS1
• کاهش هزینه به علت عدم ارائه تمامی داده ها روی بالکچین
• انعطاف پذیری باال در تصدیق اطالعات
• استفاده از قابلیت تضمین و اعتمادسازی بالکچین
• عدم نیاز به ایجاد بالکچین برای هر شرکت و امکان استفاده از بالکچین سایر شرکتها
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یک مثال در دنیای واقعی در کشور ایران
 یک شرکت تولیدکننده مواد غذایی در طول سال حدودا 100میلیون عدد قوطی رب گوجه فرنگی تولیدمی کند.

 یک پرونده شکایت از این شرکت به علت مسمومیت پس از مصرف رب گوجه فرنگی ،در مجامع قضاییثبت شده است.
 کارشناسان تحقیقات بازار و بازرسان این شرکت متوجه می شوند که محصولی که باعث مسمومیتمشتری شده ،جزو محصوالت تولیدی شرکت نیست و یک محصول جعلی است و در واقع برند شرکت
جعل شده و محصول در کارگاه های غیرقانونی تولید شده است.

 در تحقیقات بیشتر مشخص می شود که حدودا  110میلیون عدد قوطی رب با برند شرکت در بازار عرضهشده است و این بدان معناست که  10میلیون قوطی رب تقلبی در بازار عرضه شده است.

راه حل این مشکل چیست؟
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راه حل پیشنهادی  GS1بر بستر بالکچین
اپلیکیشن های غیر متمرکز

بانک داده های اصلی مرکز  GS1ایران

صدور گواهی
سیستم هشدار
تائید اصالت کاال

تطابق استاندارد
فراخوانی محصول
بانک داده های تراکنشی
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الیه بالکچین

ایجاد پرونده پزشکی بیمار بر بستر بالکچین
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با سپاس از توجه شما

مرکز ملی شماره گذاری کاال و خدمات ایران
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