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ﻓﻨﺎوری زﻧﺠﯿﺮه ﺑﻠﻮﮐﯽ ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ﭼﺸﻢﮔﯿﺮی داﺷﺘﻪ و از ﺳﻮی ﺑﺴﯿﺎری از ﮐﺴﺐوﮐﺎرﻫﺎ ﺑﻪﻋﻨﻮان ﯾﮏ ﻓﻨﺎوری ﻗﺎﺑﻞ اﻋﺘﻤﺎد
و ﺗﺎﺛﯿﺮﮔﺬار ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ .ﻋﺪهای از ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن ﺑﺮ اﯾﻦ ﺑﺎور ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ زﻧﺠﯿﺮه ﺑﻠﻮﮐﯽ در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﺗﺮاﮐﻨﺶﻫﺎی
ﻣﺎﻟﯽ درﺳﺖ ﻫﻤﺎن ﮐﺎری را اﻧﺠﺎم ﻣﯽدﻫﺪ ﮐﻪ اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ اﻃﻼﻋﺎت اﻧﺠﺎم داده اﺳﺖ
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ﺷﺮح ﻣﺨﺘﺼﺮی از ﮐﺘﺎب
اﻓﺰاﯾﺶ ﺳﻄﺢ اﻋﺘﻤﺎد و ﻋﻤﻠﮑﺮد در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﺗﺒﺎدل اﻃﻼﻋﺎت در ﺣﻮزهﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻧﻪ ﻓﻘﻂ در ﺣﻮزهﻫﺎی ﻣﺎﻟﯽ ﺑﻠﮑﻪ در
ﺣﻮزهﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺗﻐﯿﯿﺮات ﺑﺴﯿﺎری را ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه ﺧﻮاﻫﺪ آورد .ﻓﻨﺎوری زﻧﺠﯿﺮه ﺑﻠﻮﮐﯽ ﮐﻪ در ﺗﻌﺮﯾﻒ ﺳﺎده آن ﯾﮏ دﻓﺘﺮ ﮐﻞ
ﻣﺸﺘﺮک و ﺗﻐﯿﯿﺮﻧﺎﭘﺬﯾﺮ ﺗﻮﺻﯿﻒ ﻣﯽﺷﻮد ،اﯾﻦ ﭘﺘﺎﻧﺴﯿﻞ را دارد ﺗﺎ ﺑﻨﯿﺎد زﯾﺮﺳﺎﺧﺖﻫﺎی دﯾﺠﯿﺘﺎﻟﯽ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻧﺮماﻓﺰارﻫﺎی
ﮐﺎرﺑﺮدی را دﺳﺘﺨﻮش ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻗﺮار دﻫﺪ .ﭘﺲ زﻣﺎﻧﯽﮐﻪ درﺑﺎره زﻧﺠﯿﺮه ﺑﻠﻮﮐﯽ ﺻﺤﺒﺖ ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ ،ﮐﻼم ﻣﺎ ﻣﺤﺪود ﺑﻪ ﺑﯿﺖﮐﻮﯾﻦ
ﻧﻤﯽﺷﻮد .ﻣﺎﻧﻮو ﮔﭙﺘﺎ در ﮐﺘﺎب ﺑﻼکﭼﯿﻦ ﺑﺮای ﺳﻌﯽ ﮐﺮده در ﺷﺶ ﻓﺼﻞ ﺑﻪ ﺷﮑﻞ ﮐﻮﺗﺎه اﯾﻦ ﻓﻨﺎوری را ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ
ﻗﺮار دﻫﺪ و ﻣﺸﮑﻼت راﯾﺞ در ﺳﯿﺴﺘﻢﻫﺎی ﺗﺮاﮐﻨﺶ اﻣﺮوزی را و ﺗﺎﺛﯿﺮ زﻧﺠﯿﺮه ﺑﻠﻮﮐﯽ ﺑﺮ ﻣﺘﺤﻮل ﮐﺮدن ﺷﺒﮑﻪ
ﮐﺴﺐوﮐﺎرﻫﺎی ﺳﻨﺘﯽ را ﺗﺤﻠﯿﻞ ﮐﻨﺪ ،ﻋﻮاﻣﻠﯽ را ﮐﻪ ﺑﺎﻋﺚ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ زﻧﺠﯿﺮه ﺑﻠﻮﮐﯽ ﺑﺮای ﮐﺴﺐوﮐﺎرﻫﺎ ﺑﻪ اﺑﺰار ﻣﻨﺎﺳﺒﯽ
ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺷﻮد ﺑﺮرﺳﯽ ﮐﻨﺪ وﻣﺸﮑﻼﺗﯽ را ﮐﻪ ﮐﺴﺐوﮐﺎرﻫﺎ در زﻣﺎن ﺑﻪﮐﺎرﮔﯿﺮی زﻧﺠﯿﺮه ﺑﻠﻮﮐﯽ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺑﺎ آن روﺑﻪرو
ﺷﻮﻧﺪ ارزﯾﺎﺑﯽ ﮐﻨﺪ ،زﻧﺠﯿﺮه ﺑﻠﻮﮐﯽ را در ﺣﻮزهﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﺎﻟﯽ ،ﺗﺠﺎری ،آﻣﺎری ،ﺑﻬﺪاﺷﺖ و درﻣﺎن ،ﺑﯿﻦﮐﺸﻮری و
اﯾﻨﺘﺮﻧﺖاﺷﯿﺎ را ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ ﻗﺮار دﻫﺪ و در ﻧﻬﺎﯾﺖ ﯾﮏ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻋﻤﻠﯽ ﺑﻪﮐﺎرﮔﯿﺮی زﻧﺠﯿﺮه ﺑﻠﻮﮐﯽ از ﺳﻮی آیﺑﯽام را ﺑﻪ
ﺷﮑﻞ ﺧﻮﺑﯽ ﺑﻪ ﺗﺼﻮﯾﺮ ﺑﮑﺸﺪ .ﺷﻤﺎ ﺑﺎ ﯾﮏ ﮐﺘﺎب ﺧﯿﻠﯽ ﻣﺨﺘﺼﺮ روﺑﻪرو ﻫﺴﺘﯿﺪ ،اﻣﺎ در اﯾﻦ ﮐﺘﺎب ﻣﺨﺘﺼﺮ ﺑﺎ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪای
ارزﺷﻤﻨﺪ از اﻃﻼﻋﺎﺗﯽ روﺑﻪرو ﺧﻮاﻫﯿﺪ ﺷﺪ ﮐﻪ ﺗﺼﻮﯾﺮ روﺷﻨﯽ از اﯾﻦ ﻓﻨﺎوری در اﺧﺘﯿﺎر ﺷﻤﺎ ﻗﺮار ﻣﯽدﻫﺪ.
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