
DFTB
DIGITAL FOOD QUALITY AND TRACEABILITY USING BLOCKCHAIN

יין למעקב אחר איכות המזון'שימוש בבלוקצ



הרעיון במבט על

האבוקדוהמידע שנוצר בחיי 

יין'בבלוקצאחסון המידע 

השימוש במידע בחנות הירקות

לא כדאי/ כדאי 

לקנות
מידע לצרכן הסופי בעת רכישת המוצרים

איסוף נתונים על שרשרת האספקה של המזון•

הנגשת היסטוריית האיכות ללקוח הקצה•



דוגמא לצריכת אבוקדו

:דוגמא

:אם מתקיימים באבוקדו התנאים הבאים

בעת הקטיףנכוןאחוז שומן •

נאותהאחסון ושינוע בטמפרטורה •

מקטיףבימיםמרחק •

(לא שחור ולא קשה, חמאתי)נקבל אבוקדו טוב 



בסדנה

ם בינלאומיים"שתפיא

הפרויקט שלנוב

יין'בלוקצג

חקלאות וטכנולוגיהד

((DFTBיין והפרויקט שלנו 'בלוקצה

הצגת אב טיפוסו

שמח לשמוע רעיונות נוספים מהמשתתפיםאדיון



פ בינלאומי"שת

Horizon 2020 / Horizon Europe

(ישראל חלק מהעניין)השתתפות מדינות חברות ואחרות באירופה מחקר

שנים7-מיליארד יורו ל95מימון

מדינות שונות3לפחות תנאים

מאות נושאים שונים על בסיס קולות קוראים כל שנהנושאים



שותפים160-פרוייקט ענק בהשתתפות כ

"שיתוף פעולה בנושא מזון"

הפרויקט שזכה והמממן שלנו



DFTB: בפרויקט שלנו
שותפים6יש 



השותפים

נושאמדינהשותף

GreenDIH תפוחיםמוביל-רומניה

Centar Kompetencijaביציםקרואטיה

Smart Villageייןבוסניה הרצגובינה

Tera Tehnopolisחזירים סלובנים שחוריםקרואטיה

Hadas Barתכנה + אבוקדו ישראל(יין 'בלוקצ+UI)

CUSPIS (יין'בלוקצ)תכנהקרואטיה

הפעילות שלנו  

בישראל



העבודה עם השותפים

נושאתהליך

קרואטיה-אוסייק פגישת פתיחה  

ZOOMפגישות שבועיות

נפגשנו עם הקרואטים על שפת הכנרתסדנאות במדינות השותפים

רומניה-בוקרשט פגישת סיכום



יין'בלוקצ

רשת שיתופית

רישום תנועות מוסכמותא

אין אפשרות לתקן תנועהב

בטחון מלא במידעג

המידע פתוח לכולםד

(ביזור מלא)אין מחשב מרכזי ה

שימוש בזהות דיגיטליתו



יין'בלוקצ

124#בלוק 123#בלוק 

רישום תנועות מוסכמותא

אין אפשרות לתקן תנועהב

בטחון מלא במידעג

בשרשרתבלוקכל דף הוא •

בכל דף יש תמצית של הדף הקודם•

לבלוק הקודםתמציתכל בלוק קשור באמצעות •

ואת כל הבאים אחריו# 124מחייב שינוי של בלוק # 123שינוי של בלוק •

Block Chain= שרשרת בלוקים 

הבאהקודם



נמצא  ( דף)כל בלוק אין אפשרות לתקן תנועהב

בכל הצמתים ברשת בטחון מלא במידעג

המידע פתוח לקריאה לכולםד

(ביזור מלא)אין מחשב מרכזי ה

יין'בלוקצ

Peer-to-Peer–(כולם מדברים עם כולם)עמית לעמית •
Decentralize–ביזור מלא •
נרשם בכל צמתי הרשת( דף)כל בלוק •



יין'בלוקצ

?איך זה עובד 

לרשום בלוק של מידערוצהאני א

לרשום ישירותיכולאני ב

לרשום דרך מתווכיםיכולאני ג



n

יין'בלוקצ

זהות דיגיטלית

Metamask–תוסף לכרום

שימוש במפתח פרטי וחיצוני

הצפנהא

(Node)צומת ברשת -משלוח לב

צומת ברשת  -י ה"קריאה עג

אימותד

כתיבה ברשתה

TT
ציבוריפרטי

אימותמהמשתמש

אימותחותם

לרשת



יין'בלוקצ

☺? מה קורה שם בפנים 

מהר יותר את הבלוק הבא" יחשב"תחרות בין הצמתים מי 

פונקציה מתמטיתלחישוב אלגוריתם זההכל צומת מפעילה 

כל צומת כזו מורכבת מקבוצת מחשבים לחלוקת העבודה בניהם

בחישוב( חשמל)=משקיעה אנרגיה( קבוצת מחשבים)כל צומת 

את ההכנסה מכתיבת בלוק זה" גורפת"שמצליחה הראשונה

Proof of Work (POW)

Y = F(X) Y = F(X) Y = F(X)

Y = F(X) Y = F(X)



יין'בלוקצ

רשת שיתופית אמינה שכולם שווים בה= יין 'בלוקצ



מילה אחת על ביטקוין

מכונית

מטילי זהב

משה-מוכר

רינה-קונה

עסקה

?רינהשל מטילי הזהב שלו תמורת הרכבמוכן להחליף את משהמדוע 

!!!אלו חתיכות ניירתיתן לו רינהמוכן אפילו למסור את המכונית שלו אם משה

חתיכות הנייר/ מטילי זהב בטוח שהוא יוכל לרכוש משהו אחר באמצעות משה

כי הם נדירים–שווים בכל מקום 

המדינה עומדת אחריהם

קשה לייצר אותם•

הם נדירים•

אנשים מוכנים לתת תמורתם סחורה•

ביטקוין



חקלאות וטכנולוגיה

שרשרת האספקה של האבוקדו

תוצאות מיוןקטיףחלקות הגידול

נמלהובלה ימיתהובלה יבשתיתאריזה

צרכן סופיסופרמרקט מרכז לוגיסטי

הגידולהכנת השטח

GPSבורות

דנדרומטר

טנסיומטר
אחוז שומן

ERP

ERP

ERP

BT9

BT9

מדבקה חכמה

אפליקציה

טכנולוגיה



אבוקדוכללי

שרשרת האספקה של המזון

מגדל האבוקדויצרן מזון

בית האריזהמעבד מזון

ימית/ יבשתיתהובלה

חברות השיווקמפיצים

חנויות לממכר פירותנקודות המכירה

☺אנחנו צרכן סופי

פרמטרים נמדדים

בקירור' טמפטמפרטורה

-לחות

מרחק בימים מקטיףתנאים בריאותיים

אחוז שומןאחרים

חקלאות וטכנולוגיה

קטיף

מיון

אריזה

הפצה

סופרמרקט

צרכן סופי



(DFTB)יין והפרויקט שלנו 'בלוקצ

צרכן סופיסופרמרקטהפצהאריזהמיוןקטיף



סיכום הרעיון

האבוקדוהמידע שנוצר בחיי 

יין'בבלוקצאחסון המידע 

השימוש במידע בחנות הירקות

לא כדאי/ כדאי 

לקנות
מידע לצרכן הסופי בעת רכישת המוצרים

איסוף נתונים על שרשרת האספקה של המזון•

הנגשת היסטוריית האיכות ללקוח הקצה•



מחשבות לעתיד

סופרמרקטהפצהאריזהמיוןקטיף

חיזוי                       איכות



FoodQualiTraceהצגת אב טיפוס של 

https://www.foodqualitrace.com/#/homeאנגלית

/https://foodqualitrace.hadasbar.comעברית

צרכן סופיסופרמרקטמפיץהובלהבית אריזהמגדל

קטיף

LOTיצירת 

מיון

העמסה

אריזה

קירור

אחסון

מכירהחנויותנסיעה

אחסוןפירוק

הובלה

TBD

גרוע/מעולהטמפרטורהטמפרטורהטמפרטורהטמפרטורה

שווה מחירלחותלחותלחותאחוז שומן

איכות/גודלמליחות

פרמטרים נמדדים

התהליך

https://www.foodqualitrace.com/#/home
https://foodqualitrace.hadasbar.com/


מסך הבית

https://www.foodqualitrace.com/#/home

https://www.foodqualitrace.com/#/home
https://www.foodqualitrace.com/#/home


מסך הבית



דיון

?האם יש צורךהצורך

?איזה מידע מענין אתכםהמידע

?מה דעתכםכללי  
הארות/ הערות 



We invite you to remain informed by following 
our website F2F.DIH.Green, Ln and Fb profiles.

This project has received funding from the European Union’s Horizon 2020
research and innovation program under grant agreement № 818182

smartagrihubs.eu

Join us in the digital transformation of the 
agri-food sector!

תודה רבה


