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مقدمه
دهندمیتشکیلراکشورمالیهایتراکنشازایعمدهحجمروزانهخردپرداختهای•

روزدرتراکنشمیلیون200بینیپیش•

پذیردمیصورتشاپرکشبکهرویبرهاتراکنشاینازایعمدهبخش•
کارمزدیمشکالت•
شبکهدراختالل•

درشتربیکهشودمیانجامهوشمندهایرسانهازاستفادهبابرونخطصورتبهدیگربخشی•
هستندنقلوحملخدماتحوزه

نیازهایهبپاسخگوییمنظوربهبلوکزنجیرهآیاکهنماییمبررسیداریمسعیارائهایندر•
نماییمبررسیمختلفجهاتازراموضوعاینوخیریااستمناسبخردپرداخت



ادبیات موضوع
اینکهبهوجهتبااما.هستندبستراینرویبرشدهتعریفمحصوالترمزارزهاوبستریکبلوکزنجیره•

ربشدهتعریفارزهایرمزتااستشدهسعیباشدمیمالیخدماتنوعازخردهایپرداختموضوع
حدودهمدرالکترونیکیخردهایپرداختباآنهاتطبیقوشوندبررسیبلوکزنجیرهبسترروی

بررسیشمسیهجری1397سالزمانیمشخصاتباوایراناسالمیجمهوریکشورجغرافیایی
.پذیردصورت

اصنافپذیرندگانوافرادیاجامعهافرادبینکههستندآنهاییخردهایپرداختازمنظورارائهایندر•
ریال10.000بینرقمیوپذیرندمیصورتنقدییاالکترونیکیصورتبهخدماتدهندگانارائهو
یبانکهایتراکنشبهنسبتهاتراکنشاینرقماصلدروشوندمیشاملراریال2.000.000تا

.باشدمیناچیزبسیار
وسطتوجوهبرداشتزیرا)هستندارزشکمبسیارمالیموسساتوبانکهابرایمالیمنابعنظراز•

.(شودمیانجامعمومیصورتبهتسویهدورهانتهایدرپذیرنده
.پذیردمیصورتکمزمانیبازهدرتراکنشنوعایناززیادیبسیارتعداد•
لحظهدروجامعهافرادبیندرC2Cصورتبهزیرا)دارندپردازشجهتباالسرعتبهنیازمندی•

.(پذیرندمیصورت



روش تحقیق
Deصورتبهاولیهاستانداردسازیبلوک،زنجیرهفناوریمزایایازیکی• factoقوانیناینازبرخی.استبوده

:ازعبارتنداندبودهموثربسیارتحقیقاینزمینهدرکهنانوشته

یکردراخودروش،نمایندمیجدیدبلوکزنجیرهیکاندازیراهبهاقداماولیهایدهیکاساسبرکهافرادی•
Whiteمستند Paperمخفیایهالگوریتمباخصوصیبلوکهایزنجیرهالبته.کنندمیمنتقلسایرینبه

وصیخصنظامیکبهتبدیلنهایتدروشوندمیزدهپسآزادجامعهتوسطحتمطوربهکهداردوجودنیز
.شدخواهندمتمرکز

وآنها به صورت بازمتن وجود دارد سرویس دهنده های •
دلیل . کلیه کدهای منبع قابل دریافت و مشاهده هستند

بهموضوع نیز مانند بخش اول، عدم اعتماد جامعه این 
.  سرویس دهنده هایی بدون وجود کد منبع می باشد



روش تحقیق
ویاینترنتهایانجمندرنمایندمیجدیدطرحیکتولیدبهاقدامکهحقوقیافرادچهوحقیقیافرادچه•

Mailing Listطتوسکهطرحهاییوهستندپیشنهاداتوانتقاداتایرادات،ابهامات،سواالت،پاسخگویها
دارندموفقیتدرکمتریبسیارشانساتفاقاگردندایجادکارشناسانبهپاسخگوییبدونبزرگبسیارشرکتهای

توسطاهاگاند،شدهواقعاستفادهموردنفرهامیلیونازبیشتوسطواندشدهموفقکنونتاکهطرحهاییو
.اندشدهایجادباال،درشدهذکراصولکلیهرعایتبانفریک

خودک،بلوزنجیرهبرمبتنیهایشبکهطراحانوتولیدکنندگانحوزه،اینهایسرویستعددبهتوجهبا•
التمحصوخالفبرونمایندمیمشابهطرحهایسایرباخودطرحمقایسهوسنجیتفاوتمعرفی،بهاقدام

حوزهایندرشدهارائهطرحهایگردند،میارائهپسندعامهتوضیحاتورنگینتبلیغاتباهموارهکهتجاری
تاهیکوزماندرحتمانباشندمشابهطرحهایبهنسبتشدهثابتوعلمیهایبرتریدارایکهصورتیدر

.رفتخواهندبینازوشدخواهندحذف



بررسی پرداخت های خرد
.پذیرندمیصورتالکترونیکیونقدیصورتبهحاضرحالدرخردهایپرداخت•
جمحافراد،توسطنیازموردخردپولداشتناختیاردرعدموتورمافزایشدلیلبهاخیرسالهایدر•

از%90ازبیشکهجاییتااندشدهمنتقلشاپرکشبکهسمتبهخردهایتراکنشازایعمده
.پذیرندمیصورتریال2.000.000زیرشبکهاینهایتراکنش

بسته-رمسیصورتبهنیزخصوصیهایدهندهسرویسشاپرک،شبکهجزبهالکترونیکیبخشدر•
.دهندنمیپوششراهاتراکنشازایعمدهحجمکهکنندمیفعالیت

نزمابهنیازمندیدلیلبهمسافر،نقلوحملبامرتبطهایسرویسوشهریخدماتهایحوزهدر•
تفادهاسبلیتهایکارتیاهوشمندکارتهایباخطبرونپرداختروشهایازاکثراتراکنش،کوتاه

:ازعبارتندهاسرویسایندرخطبرونهایشبکهازاستفادهدلیل.پذیردمیصورت
کارمزدیهایهزینهوشبکهجملهازاجراییهایهزینهکاهش•
لحظهدرتراکنشسرعتافزایش•
االتحتمامیدردهیسرویسوآنهاپایداریعدمدلیلبهارتباطیهایشبکهبهوابستگیکاهش•
ایشانمالیمنابعازمحافظتقابلیتایجادومشتریانامنیتافزایش•



بررسی پرداخت های خرد
.استآنبازگشتعدمازاطمینانباافرادبینوجهانتقالهدفتریناصلی•
بهماداعتبازگشتودهدمیقرارتاثیرتحتراشبکهکلبخشیکدرایرادیاخطاهرگونه•

.پذیردمیصورتسختی
اقدامریبیشتاعتمادبامردمباشدمیاندرتجاریبانکهایازیکییامرکزیبانکنامهرکجا•

]کیشایراناعتباریکارتشرکتموردینمونه[نمایندمیپرداختخدماتازاستفادهبه

یمایجادراپذیریاعتماداینحدیتااطرافیانفراوانسوددهیاستشدهدادهنشانتجربه•
]نتایجمشاهدهوFOMOاجتماعیموضوعدلیلبه[نماید

.گردندمیمشخصریالهمانیاایرانمالیپولواحداساسبرهاپرداخت•
.دارندواهمهاطالعاتاینافشایازودارداهمیتبسیارخدماتمالکانبرایمحرمانگیحفظ•



ارزهای مجازی مبتنی بر زنجیره بلوک
کوینبیت•
کهاستکبلوزنجیرهبرمنطبقمجازیارزهایصنعتبازیگرترینقدیمیکوینبیتشبکه•

اعتمادوداردبردررامشتریاناززیادیحجممجازیارزاین.باشدمیPOWبرمنطبق
7تا4ستاقادرصرفاکوینبیتشبکه.باالستبسیارشدهارائهمدلاساسبرآنبهپذیری

ازیزیادحجمکهخردپرداختهایشبکهبرایمقداراینکهکندجابجاراثانیهدرتراکنش
فعالیترایبکوینبیتشبکههمچنین.استکمبسیارکندمیجابجاثانیهدرراهاتراکنش

.داردبرخطارتباطبهنیاز



ارزهای مجازی مبتنی بر زنجیره بلوک
کوینالیت•
استمودهنشروعراخودفعالیتکوینبیتازجداشدهتوزیعیکعنوانبهدقیقاکوینالیت•

افزایشکوینالیتدرشدهایجادتغییرتنها.شدهتعریفکوینبیتاساسبرآنقوانینکلیهو
درتراکنش56حالتبهتریندرکهباشدمیهابالکبینزمانیفاصلهکاهشوهابستهطول
فوقتعدادبازهمزمینه،ایندرشدهایجادزیادبسیارتغییروجودبا.شدخواهدجابجاثانیه

.باشدنمیخردهایپرداختاجرایمناسب



ارزهای مجازی مبتنی بر زنجیره بلوک
اتریوم•
باشبکه،زاجدیدمدلیکارائهبااتریوم.استاتریومبهتوجهاتبیشترینکوین،بیتازبعد•

هبرنامومجازیارزهایبهراجدیدیامکاناتوفرآیندهاهوشمند،قراردادهایتعریفقابلیت
قابلایهتراکنشتعدادبارابطهدرامانمود،معرفیبلوکزنجیرهبرمبتنیشدهتوزیعهای
درراتراکنش25تا15استقادرتنهااتریومکهنموداعالمبایدنیزشبکهاینرویبرانجام
مسدودموضوعاینخردهایپرداختبارابطهدرکوینبیتماننددقیقاکهنمایدجابجاثانیه

.بودخواهدکننده



ارزهای مجازی مبتنی بر زنجیره بلوک
استالر•

مدلهایبهPOWازتغییروتراکنشهاتاییدزمینهدرایعمدهتغییراتاستالر،شبکهدر•
کهاستیپلرشبکهازیافتهتغییرنسخهیکاصلدراستالر.استگرفتهصورتاجماعمبتنی

میپیشرویباقبهنسبتبلوکزنجیرهبرمبتنیهایشبکهبیندربانکیبینتبادالتدر
.باشد

که از نظر نماید، تراکنش را در بهترین حالت جابجا 4000تا 2000استالر قادر است بین •
.پیشین بسیار متفاوت استمدل های حجم تراکنشی نسبت به 

بهاستالر کمک میکند تا با تعریف هرگونه ارزش قابل سنجش 
وقابل شمارش، نقل و انتقاالت بین افراد صورت پذیرد واحدهای 

برخالف)آن در ضمن حضور در این شبکه با توجه به بازمتن بودن 
.  برای همگان انجام پذیر است( ریپل



ارزهای مجازی مبتنی بر زنجیره بلوک
رعدآساشبکهیاالیتنینگشبکه•
(حاضرحالدر)کوینبیتبرمبتنی•
Firstازخارج• Layerپذیردمیانجام
(Cryptohraphy)بر اساس اعتماد طرفین بر اصول رمزنگاری •

بنا شده است و از قوانین قراردادهای هوشمند تعریف شده در
Bitcoinاستفاده می نماید.

پردازشگرانازاستفادهصورتدرولینداردوجودTPSنامبهچیزیالیتنینگشبکهدر•
ارمزدکصورتبهبایستینیزایهزینهوشدخواهدمحدودثانیهدرتراکنشتعدادنگهبان

.گرددپرداخت
انپردازشگرنیازمندامااستپذیرامکانناشناسافرادمیانیهایکانالطریقازپرداخت•

.باشدمیخاصی



تطبیق پذیری با پرداخت های خرد
بلوکزنجیرهبرمبتنیهایشبکهبودنبرخط•

شبکهارتباطنیازمند•
عملیاتسرعت•

تراکنشتاییدسرعت•
دقیقه10تاثانیه3بین•
؟استکاهشقابل•

بلوکزنجیرهبرمبتنیشبکهکارمزد•
هستندفعالیتمزدنیازمندپردازشگران•
هستندپردازشنیازمندباالرقمباتراکنشمیزانهمانبهامااستکمبسیارتراکنشهایرقم•
شدخواهدمرکزیتبهمنجرکارمزدپرداختعدم•

ارزشیثباتعدم•
؟جدیدواحدیاریال•
؟نظارتوپولشویی؟شدنمرکزیوریالپایهخصوصیشبکهایجاد؟ملیپولابرای؟پولخلق•

اثباتمقابلدراجماع•
تراکنشپردازشزمانمقابلدرشبکهبهنادرستاطالعاتورودریسکمقابلدرپردازشیهزینهکارمزد•



لوکمقایسه بین مدل مرکزی و مدل مبتنی بر زنجیره ب

مرکزیدهندهسرویس•
شتابشبکهوVisa،Masterمانندتراکنشتبادلهایشبکهازتوانمیپرداختوبانکیصنعتدر•

Coreهایسرویسشاپرک،کارتیشبکه.بردنام Banking،بانک،اینترنتمشتریان،هایپرتالبانکها
باهمگی...وافزودهارزشهایسرویس،Accountingهایسرویسوهمراهتلفنهایدهندهسرویس

.اندشدهسازیپیادهوطراحیمرکزیدهندهسرویسبهاتکا
مرکزی بر اساس یک سرویس دهنده های در گذشته •

سازیافزار پیچیده و حجیم طراحی و پیاده نرم 
افزارها به منظور اجرا، نیازمند -این نرم. می گردیدند

خاص سخت افزاری، معموال با هزینه باال بودند تجهیزات 
منابعتوسعه پذیری آن معموال به شکل افزایش و 

.می گرفتسخت افزاری صورت 



لوکمقایسه بین مدل مرکزی و مدل مبتنی بر زنجیره ب

مرکزیدهندهسرویس•
یطولپذیریتوسعهجایعرضیپذیریتوسعه.نهادظهورعرصهبهپاSOAیاسرویسبرمبتنیمعماری•

هایزبانباآنهاتولیدوطراحیقابلیتیکدیگر،ازهاسرویسجداسازیدلیلبهمعماریایندر.گرفترا
قوانینورسانیپیامگرامرآنها،بیناشتراکوجهتنهاوداردوجودمتفاوتابزارونویسیبرنامهمختلف
.باشدمیمعماری



لوکمقایسه بین مدل مرکزی و مدل مبتنی بر زنجیره ب

مرکزیدهندهسرویس•
بهمنجرنمایدمیاستفادهرسانیخدمتبرایبزرگهایماژولازکهSOAصورتبهدهیسرویس•

اوربسرعتباواستگرفتهصورتبرداریبهرهآنازاخیرسالدوطیکهگردیدجدیدیمعماریایجاد
وظیفهباSOAازکوچکترمراتببههایماژولازکهجدیدمعماری.دهدمیادامهخودرشدبهنکردنی

معروفMicroservicesیاجزئیهایسرویسمعماریبهکندمیاستفادهخاصومحدودبسیار
.است

Kubernetesو Dockerاستفاده از ابزارهای مانند •
.مدیریت آنها را تسهیل نموده است

توسعه پذیری و مقیاس پذیری بسیار نسبت به گذشته•
.امکان پذیر تر و آسان تر شده است



لوکمقایسه بین مدل مرکزی و مدل مبتنی بر زنجیره ب

بلوکزنجیرهبرمبتنیشدهتوزیعمدل•
بدونگذاریسیاستکاهشپذیری،اعتمادبرایراپاسخیهیچگاهافزار،نرمحوزهدرفناوریرشد•

.استنداشته...وجمعیعدالتاتفاقی،یاعمدیصورتبهافزار-نرمخرابیریسکاجماع،
باالپذیریاعتماد•
(Logicalخرابیازنگرانی)محلیکدراطالعاتنگهداشتعدم•
هادادهاثباتتوانایی•
مرکزینهاددخالتعدموقدرتتوازن•



لوکمقایسه بین مدل مرکزی و مدل مبتنی بر زنجیره ب
شبکه مبتنی بر زنجیره بلوکپردازش مرکزیموضوع

موازیتجهیزاتومرکزیتجهیزاتاندازیراهنیازمندسامانهکلپایداری
تخریب.باشدمییکسانغیرفیزیکیهایمحلدر

وپردازشگرانتعددازفارغسامانه،اطالعاتدرمنطقی
ازبخشیرفتنبینازباعثفیزیکیهایمحلتعدد

.شدخواهددیگرهایآسیبیاواطالعات

یدهپیچمراکزتاپردازشگرانضعیفترینازتوانمی
هشبککلدر.نموددرگیرزمینهایندرراپردازشی
SPOFبینازخرابی،مقابلدرشبکهونداردوجود

پردازشگرانازباالییحجمشدنخاموشیاورفتن
Fault Tolerantبودخواهد.

تا3000بینتوانمیشدهانتخابمعماریاساسبرتراکنشانجامسرعت
پیادهاشکاالتالبته.باشددرثانیهتراکنشبینهایت

ارمقداینرویبرچشمگیریطوربهمعماریدرسازی
.استگذارتاثیر

3بینفعلیشدهسازیپیادههایمدلاساسبر
.ثانیهدرتراکنشدر100.000تاثانیهدرتراکنش
نجیرهزبرمبتنیهایشبکهدرتراکنشتعدادافزایش

.شدخواهدشبکهشدنمرکزیبهمنجربلوک
-مییامنیتهایتیمدائمیتمهیداتبهوابستهامنیتامنیت

هایروزرسانیبهآخرینبایدهموارهمدلایندر.باشد
لکرویبروگرددبررسیامنیتیمسائلوامنیتی
.شوداعمالشبکه

شدهائهارسپیدنامهوپیشنهادیطرحبهوابستهامنیت
هکصورتیدر.بودخواهدشبکهاندازیراهابتدایدر

بههشبکباشد،داشتهوجودطراحیابتدایدراشکالی
رسانیروزبهزیرارفتخواهدبینازکاملصورت
یرهزنجبرمبتنیشبکهیکدرپردازشگرانتمامی
کلینگاهدر.بودخواهدمشکلبسیارامریبلوک

هایمکانیزمازاستفادهعلتبهمدلایندرامنیت
خواهدمرکزیپردازشمدلازباالترپایهرمزنگاری

.بود
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راهوبنصطراحی،شبکهنیازاساسبرپردازشیمنابعپردازشیمنابع
وعنایندراعتماداینکهبهتوجهبا.گردندمیاندازی
-راهبهنیازلذادارد،وجودمرکزیسامانهبهشبکه

علتبهدیگرهایمحلدرمنابعمجدداندازی
.نداردوجودتقلبازجلوگیری

واهندخدرگیرمدلایندرزیادیبسیارپردازشیمنابع
مختلففیزیکیفضاهایدرمختلفافرادزیراشد،
بهکاملدانشباپردازشگریکاندازیراهبهاقدام
لمدایندرهزینهدلیلهمینبهونمایندمیشبکه
آنتفاوتتنها.بودخواهدمرکزیمدلازباالتربسیار
لف،مختهایگروهبینهزینهتقسیمعلتبهکهاست
.گرددنمیواردبخشیکبهمالیفشار

رنظدراجراییهایهزینهبرمنطبقکارمزدیتوانمیکارمزد
کاهشوفناوریرشددلیلبهکارمزداین.گرفت
هباستممکنصرفا.بودخواهدکمارتباطیهایهزینه
ش،تراکنبیمهمانندجانبیخدماتشدناضافهدلیل

نشتراکدربیشتریهایهزینه...یافیزیکینظارت
.گردداعمال

وعموضایندلیل.استزیادهاتراکنشایندرکارمزد
راهرمنظوبهخصوصیپردازشگرانبرایانگیزهایجاد

شدعنوانکههمانطور.استپردازشگریکاندازی
خواهدمرکزیمدلازباالتربسیارمدلایندرهزینه

ودخهایهزینهبازدریافتمنظوربهپردازشگرانوبود
.کننددریافتتراکنشکارمزدبایستیمی

وپذیردمیصورتمرکزینهادتوسطصرفانظارتنظارت
هبایشانتوسطنظارتاینازبخشیکهدرصورتی

هایمحدودیتباحتماگردد،تفویضدیگریبخش
اینآیندهدرزمانیهردرضمندروباشدمیخاص

.بودخواهدبازگشتقابلتفویض

وآنبودنبازمتنماهیتدلیلبهشبکهایندرنظارت
یدسترسقابلهمگانبرایشبکهبودندسترسدر

کبلوزنجیرهبرمبتنیهایشبکهدرالبته.است
داردنوجودشبکهدیتایبهدسترسیامکانخصوصی

شودافزودهبخشاینبودنخصوصیبههرچهالبتهکه
.کردخواهدکمکآنشدنمرکزیمشکلبه
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ها،مالگوریتوساختارهافرآیندها،ها،سیاستدرتغییررگوالتوری
فلمحیکایجادبهمرکزینظامبودنپایبندازفارغ
ازلکامذینفعان،بهقبلیرسانیاطالعیافکری،هم

اینانجامبرایوپذیردمیصورتایشانخودطریق
دوجومحدودیتییامجوزیهیچگونهفرآیندهاقبیل
.ندارد

باتیبایسمی...وفرآیندهاها،سیاستدرتغییرهرگونه
صورتشبکهازایعمدهبخشحداقلیاهمهتایید
نظراتوجودپیچیدگیازفارغموضوعاین.پذیرد

اجراییوفنینظرازای،زمینههرمورددرمختلف
اشدببزرگترتغییرهرچهوبودخواهدپیچیدهبسیار

.آمدخواهدچشمبهبیشترشبکهاختالالت
باشدمخفییاشفافمیتواندباشدمخفییاشفافمیتواندینظارتنهادهایبرایشبکهعملکردشفافیت

مختلفهایبخشتوسعهجهتمتخصصکارنیرویکارنیروی
یایجغرافدرمقاله،اینویرایشزماندرشبکهنوعاین

افتیبیشترایران،اسالمیجمهوریکشورفیزیکی
.شودمی

مختلفهایبخشتوسعهجهتمتخصصکارنیروی
یایجغرافدرمقاله،اینویرایشزماندرشبکهنوعاین

-محدودیتباایران،اسالمیجمهوریکشورفیزیکی

.استهمراهفراوانیهای
مدیریتمختلفینهادهایتوسطخردهایپرداختکاروکسبوتجارینظرنقطه

هبشبکه،اینتوسطشدهتولیدهایداده.گرددمی
به.بودخواهدمربوطهنهادهایاختیاردرکاملصورت
گذاشتناشتراکبهبرایاشتیاقیعمومی،صورت

.نداردوجودنهادهاایندردیگرانبااطالعات

-نشتراکاطالعاتکلیهشبکه،بودنعمومیصورتدر

اهدهمشقابلسایرینبرایافراد،توسطشدهانجامهای
غیرقابلاطالعاتاینبهدسترسیحتی.بودخواهد
قابلدسترسیآنبرمضافوشدخواهدکنترل

.بودنخواهدنیزپیگیری
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توزیعمعماریصحیحسازیپیادهصورتدرپذیریتوسعه
خواهدصورتتوسعهمنابع،افزایشباشده،

.پذیرفت

-یمصورتباالدقتوسرعتباپذیریتوسعه
فافشکامالذینفعانومشتریاندیدازوپذیرد
.بودخواهد

ویهاولشدهسازیپیادهمعماریبرمنطبقکامال
استاجماعیاکارسختیبرمبتنیامنیتیطرح

بهشایانیکمکپردازشگرانشدناضافهو
.نمودنخواهدپذیریتوسعه

زنجیرهربمبتنیشبکهیکدراستممکن:نکته
افزایشامنیتی،خاصالگوریتمبابلوک،

نقشتراکنشپردازشسرعتدرپردازشگران
.باشدداشته

حکاماستازپذیرفتهتاثیرمدلایندراستحکاماستحکام
-رمناستحکاموامنیتیاستحکامافزاری،سخت
سختبخشدراشکالهرگونه.استافزاری
هایحملهباعثکهامنیتیایراداتیاافزاری،

وشوندشبکهداخلیاشبکهبیرونازموفق
هایبخشدرنشدهدیدهافزارینرمهایباگ

هشبکاستحکامرویبرشدتبهکار،اجرایی
.گذارندمیتاثیر

دنامهسپیفاکتوردواساسبرشبکهاستحکام
رپردازشگعنوانبهحضورازاستقبالواولیه

ظرنازاولیهطرحکهصورتیدر.میگرددتعیین
خواهدمستحکمشبکهباشد،صحیحمعماری

افزایشبهپردازشگرانتعدادافزایش.بود
.نمودخواهدشایانیکمکشبکهاستحکام



جمع بندی
خردتپرداخنظامیکمشخصاتباپذیری،توسعهواستحکامآن،مناسبامنیتازفارغبلوک،زنجیرهازاستفاده

.داردزیادیفاصلهچابکوسریع
:شودمیمطرحهمهذهندرسواالتیبارهایندر
Hashمانندجدیدهایمدلآیندهدرآیا• Graphنظامجایگزینیقابلیتجزئی،اجماعبرمبتنیمدلهاییاها

خیر؟یادارندرامرکزیهای
بهامریمالیارزشکمهایتراکنشبارابطهدرآنباالیهایهزینهبهتوجهبابلوکزنجیرهازاستفادهآیا•

خیر؟یااستصرفه
اشتدخواهندنگاهپایداردنیاکلدررامرکزیهاینظامهمچنانافزاریسختتجهیزاتوفناوریپیشرفتآیا•
؟رفتخواهیمپیشمستقلشدهتوزیعهایمدلسمتبهناچاربههاتراکنشومشتریانتعدادافزایشبایا
ورتیصدرودارندرابلوکزنجیرهبرمبتنیهایمدلباالزمسازگاریکشوردرحقوقیوقانونیهاینظامآیا•

شدهیدهدآنبرایحقوقیوقضاییپاسخگوییبرایراهکاریآمد،پیشذینفعانازکدامهربرایاشکالیهرگونهکه
است؟بودهبلوکزنجیرهدرامنیتیوفنیهایمدلبهنگاهبیشترکنونتایااست
تاکهمتعددهایForkایجاد.رودمیشماربهحیاتیامریاستجامعهعمومبامرتبطکهموضوعاتیدرثبات•

.داشتنخواهدزمینهایندرمثبتینتیجهایمبودهآنشاهدکنون
تحلیل،ادزیبسیارزماننیازمندسواالتاینبهپاسخگویی.شدخواهدایجادشخصیهرذهندردیگرسواالتبسیاری

.بودخواهدآیندهدرپاسخگوییوزمانگذشتنیازمندمواردازبرخیدرو
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