
 Block Chain جیره بلوکینز درباره

 ولی در آینده ..... .ناشناخته است بلاک چیناینترنت شناخته شده نبود و الان هم  1991سال  _1

بلاک چین یک بستر است و برای ما که دنبال دفتر داری و دفاتر مالی نبوده ایم سخت است. ما همیشه  _2

اطلاعات و این پیاده سازی بلاک  اشته ایم یعنی مخفی کردنیک سری موارد را برای خودمان مخفی نگه د

 چین را مشکل می کند.

 مشخص شود.د، نهایی که گردش مالی بیشتر دارنخود اظهاری را مطرح کرد که آ  For Bestساختار  _3

 با بلاک چین از بین می رود. ،مخالفت های فرهنگی _4

 ید.آظهور بلاک چین از یک نظام مالیاتی بر می  _5

مثل هاست ایرانی یا خارجی و بانک که  ،تویی  ownerیت دست تو نیست ولی مالکدر بلاک چین ،  _6

 اعتماد بیشتری هست.

ثبت سفارش کالایی که تولید آن محدودیت دارد مثل خودرو و یا کسر وجه در مثل ، موجود مشکلات _7

 با کمک بلاک چین متفاوت است. جابجایی پول در بانک ها

شبکه بالا است. همان مفهوم  راز همه مطمئن تر است ولی حجم سرباو   Full Mesh بلاک چین  ساختار _8

 .ر را کم می کندم توزیعی دیجیتال است و حجم سرباورد. الان سیستآرا به سمت سیستمهای توزیعی می 

9_ Integrity + Asset   ک چین بلاکلام یعنی یکپارچگی و دارایی را به هم گره می زند. و این مخلص

معلوم می شود که این جنس از کجا آمد و چی شد و با چه مجوزی و چطوری خریده شده است که اصالت 

ت هسنوشته شده ادعایی که روش  یآیا کالا . اینکهجا خریده شده است. این اصالت استاست  و از کی و ک

بستر وع موضو این دیتا ثبت می شود تا جلوی تخلفات احتمالی را بگیرد و البته این  ؟یا نه ؟ از کجا آمده است

 اهد.می خونرم افزاری و سخت افزاری 

دوست ندارند با هم تبادل ها داریم و سازمان را سند تعامل پذیری بین سازمان ها و ما  مشکل بستر   _11

 اطلاعات کنند.

 حل بدهیم. سید و از روز اجل تاکنون باید راهبلاک چین مثل دفترچه خاطرات می نو _11

. در ردیر بر می گگمی توانیم برگردیم و از مسیر دیتوابع برگشت ناپذیر یعنی از مسیری که رفتیم ن _12

 بلاک چین طوری می نویسیم که هیچ کس حتی خودمان هم نتوانیم بخوانیم. یعنی برگشت ناپذیر است.

 در بلاک چین تبعیض نداریم و تابع برگشت ناپذیر است. _13



 ریبا غیر ممکن است.پاک کردن، جعل کردن و هک کردن و دسترسی غیر مجاز در بلاک چین تق _14

 ( تعریف می شود و ساختارهای بهم ریخته بوجود آمد. Hashیک رمز چهار بعدی )  _15

هزار دلار است و این  118هزار دلار و وزیر خارجه آن ماهی  211مثلا حقوق رئیس جمهور آمریکا ماهی  _16

را همه عالم و آدم می توانند بفهمند که کی چه جوری حقوق می گیرد و چقدر می گیرد. بلاک چین قسمت 

 ود. شساختارها می بازبینی نیاز به بحث جالبی است که  Trancparencyشفافیت و 

 بلاک چین نه فناوری خوب است و نه بد مثل اینترنت. _17

 پول مجازی: بعضی چیزها مثل پاسپورت و .. کپی آن ارزش ندارد و اینجا ما به یگانگی نیاز داریم. _18

 انجام شود. اید اصل منتقل شود و کسر از اموالمدنظر است ب unityدر ساختارهایی که _18

می دهند در حالیکه کلا یک  Requestبه هوای هزارتومان موجودی طرف،  سه نفرمثلا در بلاک چین ،  _19

یعنی  Trancparencyهای بانکی را حل می کند.  Requestدونه هزار تومان هست . بلاک چین موضوع 

 دادیم. Requestمیفهمد که به کی ها قول دادیم و میزان دارایی اعلام شده به چند نفر 

 واسط انتخاب کنیم.مجبوریم واحد یکتا را  _21

هزار دلار هزینه دارد ولی  12تا  8امروز  . هزار دلار رشد کرد 21سنت بود و تا مرز  11ابتدا بیت کوین،  _21

 بیت کوین به معنی بلاک چین نیست و تنها واسط نیست.

 برخی ساختارهای را می توان بعنوان محرمانه قفل کرد._22

 ت ولی به معنی بروز تخلف نیست ولی شجره نامه ثبت شده است.ناشناخته بودن فرد در ساختار هس _23

 تابع برگشت ناپذیر یعنی امکان تغلب ندارد .  _24

 مهر خورد دیگر غیر قابل تغییر می شود.  Block یک به محض اینکه_25

برای افراد ست ممکن ادیتا خاص ندارد و چندین نوع اطلاعات  کیک صفحه بلاک چین ، انحصارا ی _26

 .داشته باشدمختلف 

27_ IT .برای هر دردی نسخه دارد 

گذاشته است ولی کاربری آن دیگر با ما است . بعدا   Distributed Pointبلاک چین بستر را بر روی _28

 می توان راجع به کاربری آن فکر کرد.

29_ David Lee chaum    ایده پول دیجیتال را آورد. 



که نمی دانیم کجا نگهداری می شود و خطر سقوط پول مجازی، مشکل امنیتی پول مجازی این است  _31

ی، جرایم اینترنتی، عدم شناسایی هویت، عدم ثبات و افت ارزش لیاتصاد واقعی، پول شویی و فرار مااقت دتهدی

 پول مجازی، پیچیدگی فنی و اقبال عمومی و بسته بودن شبکه مجازی هست.

سال کشور را گرداند . چون اعتماد  5ها هست که می توان با آن  میلیارد دلار در خانه 111الان معادل _31

 می شود. درستبه سیستم بانکی کم است که با بلاک چین 

 با بلاک چین حل می شود.پول شویی یا همان  Money Lundary موضوع _32

و موضوع به اشتراک گذاری اطلاعات را به راحتی  کار را تغییر می دهد فرهنگکمی ساختار بلاک چین  _33

دیگی که برای من  "و  "فوت آخر"ضرب المثل هایی مثل و (  DATA SHARING  قبول و داشته باشیم.)

 بزاریم کنارباید کلا را  "نمی جوشه و.....

 میلیون است ولی هر ایرانی یک کد ملی دارد. 95کد ملی  دتعدا_34

 ها چقدر است. Nodeدر بلاک چین نمی دانیم که تعداد  _35

 آیا می توان دولتی و حاکمیتی به این ساختار ورود کنیم؟ _36

بحران، کمترین خسارت  به صنعت بخورد مثل بحران های جنون بلاک چین باعث می شود در مواقع _37

 نگاوی، روغن پالم، سوسیس و کالباس، بیماری پرندگان و .... که صرفا همان زنجیره مشکل داراز تولید تا پایی

 این مزیت خوبی است. .علامت دار می شود نه کل صنعت

 بلاک چین سه لایه هست. _38

ی داشته باشیم که اگر تکنولوژ زباشیم که بنا به آن مجو قراردادها باید هوشمند شوند و بندهایی داشته _39

بتوانیم آنرا نیز انجام دهیم. قرارداد می بندیم و کم کم پول می دهیم . قراردادهای فعلی هوشمند  ،جدید آمد

 .نیست

 لاک چین منجر به شفافیت های مالی و اقتصادی خواهد شد.ب _41
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