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نتايج مقدمه
 كرد منتشر را بيت كوين مقاله ي ناكاموتو ساتوشي ٢٠٠٨ سال در كه آن از پس•

.يافت عموميت بلوكي زنجيره ي فناوري از استفاده

 حريم مانند مسائلي بررسي به حوزه اين در شده انجام پژوهش هاي غالب•
.مي پردازد امنيت و خصوصي

 از استفاده با آزمون گيرنده سامانه ي پياده سازي پروژه اين انجام از هدف•
 ملع به جلوگيري تقلب از امكان حد تا آن در كه مي باشد بلوكي زنجيره ي

.مي كند فراهم اساتيد براي را عادالنه ارزيابي امكان و مي آيد

 يم،داد قرار مطالعه مورد را بلوكي زنجيره ي ساختار ابتدا پروژه اين انجام براي•
 هسامان توسعه ي به اقدام هوشمند قرارداد هم چون ملزومات فراگيري با سپس

.نموديم

 مطابق كه است هوشمند قرارداد و كاربر واسط عقبه، مجزاي بخش سه شامل پروژه اين
.ارتباطند در هم با ١ شكل

. است شده استفاده Spring چارچوب و JAVA زبان از عقبه پياده سازي براي•
React كتابخانه ي از كاربر واسط پياده سازي براي• js است شده استفاده .
 گرفته كمك Ethereum بلوكي زنجيره ي از هوشمند قرارداد پياده سازي براي•

  . است شده استفاده Truffle چارچوب و Solidity زبان از و  است شده

 شده تهيه اوليه نسخه ي نفر ٤ توسط مختلف بخش هاي تست و سامانه توسعه ي از پس•
 در .داشتند حضور آن در دانش جو نقش در نفر سه و استاد نقش در نفر يك كه است
.نماييد مشاهده مي توانيد را خروجي ٢ شكل 

 

جمع بندي
 يره يزنج روي بر رأي گيري قابليت كه بود سامانه اي پياده سازي پروژه از حاصل نتيجه ي•

 تغيير عدم شفافيت، هم چون مزايايي بلوكي زنجيره ي از استفاده .مي كرد فراهم را بلوكي
.دارد همراه به را تقلب امكان عدم و كاربران هويت حفظ نتيجه،

  اصلي زنجيره ي روي بر تست عدم به مي توان پروژه اين در كننده محدود عوامل از•
Ethereum هزينه هاي علت به كه كرد اشاره deploy شده نظر صرف آن انجام از كردن 

.است
:صنعتي كاربردهاي

 ناشناس و دارند رأي گيري به نياز كه پروژه هايي تمام در پروژه اين از مي توان كاربري واسط تغيير با•
 هم چون آزمون هايي سؤاالت انتخاب براي مثال عنوان به .كرد استفاده است اهميت حائز ماندن
 تخابان رأي گيري از استفاده با مقاالت كه كنفرانس هايي در مي توان هم چنين .المپيادها و كنكور

.نمود استفاده سامانه اين از نيز مي شوند
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خروجي سامانه -٢شكل 

:است زير شرح به پروژه اين در شده پياده سازي قابليت هاي

دانش جويان و اساتيد عضويت•
دانش جويان و اساتيد هويت احراز•
اساتيد توسط جديد دروس تعريف•
اساتيد توسط دروس به سؤال كردن اضافه•
اساتيد توسط دانش جويان نمرات وضعيت مشاهده ي•
قلبت كشف و بررسي منظور به اساتيد توسط دانش جويان رأي گيري گراف  مشاهده ي•
آزمون ها در شركت و دانش جويان توسط متفاوت دروس در عضويت•
بلوكي زنجيره ي روي بر رأي گيري انجام•
بلوكي زنجيره ي روي بر دانش جويان نمرات ثبت•
بلوكي زنجيره ي در استخراج شده بلوك هاي مشاهده ي•
 

معماري سامانه -١شكل 


