
Konference
Energetické Rušení 2022

Využití blockchainu pro konstrukci fail-safe
řídicích systémů v energetice

Otto Havle, ELA Blockchain Services a.s.



Konference ERU 2022

Co je blockchain

Blockchain je nezničitelná a nezfalšovatelná databáze. Kombinuje dva základní 

technické principy. První z nich jej činí nezničitelným, druhý nezfalšovatelným.
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Distributed Ledger Technology, 

nezničitelná databáze
Sekvenční blockchainový soubor, 

nezfalšovatelná databáze
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K čemu blockchain v průmy lu?

Stvrzovací autorita

náhrada centrální autority decentralizovanou nezfalšovatelnou a nezkorumpovatelnou autoritou 

kryptoměny:

mí to záznamů tran akcí v bance jako centrální autoritě

 e záznamy tran akcí ukládají v nezničitelné

a nezfalšovatelné blockchainové databázi

Stvrzovací autorita v průmy lu:

• kybernetická bezpečno t

• tra ování výrobků a  lužeb

• komunikace, IoT

• smart  lužby

…

ale blockchain po kytuje i další možno ti
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Blockchain v průmy lu

 vět průmy lu vět IT
obvykle gateway do Etherea

Potřebuji 

blockchain
Tady ho máte

Ale průmy lový  vět nemá rád černé  kříňky…

Průmysl je založen na stabilních standardizovaných (certifikovaných) a optimalizovaných procesech

Stejně musí vypadat průmyslový blockchain
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Proč průmy lový blockchain

Větev kryptoměn

Bitcoin platforma Ethereum platforma

Průmyslov  větev

 yperledger  abric platforma 

 lavní větve rodiny blockchainové S  platformy

2. blockchain konsorci lního typu:

1. průmyslov  technologie:

typ blockchainu veřejný priv tní konsorci lní

typické aplikace kryptoměny kyb. bezpečno t veřejná autorita

majitelé nodů anonymní jeden vla tník uzavřená  kupina

přístup a operace bez povolení
  povolením 

/povoluje vla tník

řízeno pravidly kon orcia, která 

j ou vložena do blockchainu

rychlost transakcí nízká vy oká vy oká

Pravidla konsorcia (člen tví, 

člen ká práva, změny v 

blockchainu) j ou uložena přímo  

v blockchainu

jako software policies

nelze je porušit ani obejít

Hyperledger Fabric je velký 

open- ource projekt,   úča tí 17 

ti íc vývojářů, 

podporovaý IBM
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Další vla tno ti

návrh konzorcia

pravidla  práva 

bezpečno tní analýza

generování identit nodů

generování kryptografie

 e tavení in tal. balíků

in talace

monitoring  ítě

monitoring  tavu nodů

údržba S 

upgrade S 

management kyberbezpečno ti

rozšíření /reconfigurace  ítě

operační log

migrace ledgeru

(je li požadována)

bezpečné vyčištění ledgeru

dein talace nodů

 

návrh in talace provoz (produkční fáze) ukončení likvidace

Řízený životní cyklus

Odlišný koncept uživatele

Kryptoměnový

blockchain

přímý pří tup

pře  jakýkoliv node

hierarchicky 

u pořádaná 

pří tupová práva na 

nodu organizace
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Průmy lový ElA blockchain

IT firmy

jiný bu ine  právnické kanceláře

 lužby pro průmy l

university
výrobní firmy

• Průmyslové firmy:
IBM, ABRA, Exact Control, ZAT, FCC …

• Právnické kanceláře:
Rowan Legal,
Černy Legal

• Certifikační autority:
TÜV SÜD, Czech
Český institut pro akreditaci

• Státní instituce:
Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR

• Profesní asociace:
Hospodářská komora České republiky, 
Svaz Průmyslu a dopravy
Univerzity:
ČVUT, UTB Zlín

ElA Blockchain je konzorciální blockchain

V  ouča no ti má 30 nodů ve vla tnictví významných  ubjektů
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Není to jeden blockchain, je to platforma

 l  blockchain

net ork

public node

EBS node

public node

public node

private node

public node

private blockchain channel

hybrid blockchain 

channel

 ith public node

private node

private node

private node

Hyperledger Fabric umožňuje vytvářet 

blockchainové kanály – nezávi lé blockchainy

Po tavíme pro vá  váš vla tní blockchain

• veřejný

• privátní

• hybridní

Dva originální koncepty, které zajišťují 

nezávi lo t  blockchainu:

BaAC: Blockchain jako a i tované 

konsorcium

NAA: nezúča tněná admini trace
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Stvrzovací autorita v IoT

IoT Edge
devices

veřejná 
komunikační

síť

dodavatelé

Blockchain

d

a

t

a

ověření

Blockchain umožňuje využít veřejné komunikační  ítě pro přeno obchodních dat.
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Tokeny a smart kontrakty

Tokenizace:

náhrada (majetkových) aktiv

digitálním kryptografickým 

assetem

Blockchainové smart kontrakty j ou jednoduché 

programy uložené v blockchainu

Bývají  oučá tí kryptoměnových blockchainů, kde 

umožňují automatizovat provádění  mlouvy

Typický smart kontrakt: převod N T mezi majiteli
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Nová per pektiva

Kryptoměnový token

jednoduchý smart contract konečný automat

advanced token •  trukturovaný modulární 

digitální objekt

• může reprezentovat 

virtuální dvojče 

 kutečného objektu

• může před tavovat 

mnohem  ložitější 

proce  než smart

kontrakt

• programuje se v GO 

( trukturovaný typovaný 

jazyk vycházející z C )
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Stvrzovací autorita ve smart energy

di tributor

malý výrobce /  potřebitel

velké zdroje

Průmy lový blockchain

umožňuje opu tit koncept „coinů“

a vytvořit virtuální dvojče 

účtovacího  y tému

řízené konečným automatem

napojeným na čidla, měřidla
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Konečný automat na blockchainu
Exi tuje několik prací, které interpretují kryptoměnové blockchainy jako  tavové automaty, 

popřípadě „kryptografické  tavové automaty“.

Shorish, J., Blockchain State Machine Representation, Shorish Research, 2018

Lowther, G., Blockchains as State Machines, Zero Knowledge blog, 2021

Yriarte, L., Designing blockchain smart contracts with finite state machines, Linkedin profile, 2021

Cílená kon trukce konečného automatu 

v chaincode Hyperledger Fabric

act workflow

blockchain

v yzvednutí tokenu s 

posledním stav em

změna 

v stupu
API

v ýpočet nov ého stav u

uložení tokenu s nov ým 

stav em

nov ý 

v ýstup
API

Token 0

Token 1nový stav

«flow»

původní stav

«flow»

digitální assety (advanced tokeny) j ou uloženy

v blockchainu a zpracovávány a ynchronně po 

změně v tupu (= žádo ti o novou tran akci)

jednoduchý  tavový přechod
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Jednoduchá technická realizace

S  automatu běží ve vr tvě 

chaincode. Kód je proti změně 

zajištěn hashem uloženým v 

blockchainu

digitální assety před tavují  tavy 

automatu a j ou uloženy v 

nezničitelné a nezměnitelné 

databázi blockchainu

Realizace konečného automatu na 

průmyslovém blockchainu

layer model SW nodu ElA blockchainu

v tupy a vý tupy pře  API
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Fail safe automat

Využívá toho, že i S  automatu (chaincode) může být di tribuován na několik nodů  ítě

Tak vzniknou  hodné  tavové automaty  paralelně na více nodech

platný  tavový přechod je  tanoven algoritmem kon enzu vý ledků

Proč by měl být využit v energetice?

Řídící  y témy v energetice j ou ze  vé pod taty di tribuované a nabízí tedy vhodnou 

infrastrukturu pro implementaci blockchainových technologií 

Blockchain je jedním ze tří pilířů konceptu 

Průmy lu 4.0, jeho plné využití  i však vyžádá ještě 

mnoho výzkumné a vývojové práce

Indu try 4.0
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Je to na vá 
My dodáme a udržujeme blockchainovou platformu

Vy vyvíjíte a provozujete aplikace 

J me dodavatelem blockchainu   certifikovaným 

 y témem řízení kvality a kybernetické bezpečno ti 

Dodáváme blockchain na základě  mluv garantujících  tabilitu, bezpečno t a 

kontinuitu. Tyto  mlouvy byly vytvořeny ve  polupráci  e  peciali ty na digitální 

právo.

Blockchain je plně ve vašem vla tnictví, blockchainová  íť pod vaší  právou

Nikdo, ani my, nemá do vašich nodů pří tup

Dodáme vám blockchain, který je  tejně nezávi lý, jako Bitcoin, ale  pravujete ho vy a ne 

anonymní vývojáři


