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اوری کوین ایران بزرگترین پایگاه خبری فارسی زبان در حوزه فن

های مرتبط با های رمزنگاری شده و پلتفرم  بالکچین، ارز

توسط بابک  1٣٩٢بالکچین است. این وب سایت در سال 

ره هدف اطالع رسانی، آموزش و مشاو اجلیلوند و آرش محبوب، ب

شد و  ها راه اندازی ارزرمزبه جامعه فارسی زبان عالقه مند به 

وین بیت ک»دى ماه همان سال، با عنوان  1۴اولین مقاله آن در 

کوین ایران از معرفی این  هدف  .منتشر گردید« چیست؟

فناوری ایجاد محیطی پژوهشى و آموزشى در راستاى استفاده 

صحیح از این فناوری جهت ارائه تسهیالت و رفاه به جوامع 

 .فارسی زبان است

www.coiniran.com 

 

http://www.coiniran.com/
http://www.coiniran.com/


 FACTOMمعرفی 
 کوین ایران

www.CoinIran.com 

 

 ٢ www.CoinIran.com                                                              کوین ایران است.کلیه حقوق این مستند متعلق به پایگاه خبری 
 

  

ذخیره غیرمتمرکز و توزیع شده اطالعات و 

 اسناد سازمانی بر بستر بالکچین 
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 Factomتیم 

 

 در ایالت تگزاس آمریکا واقع شده است. Austinدر شهر  Factomدفتر مرکزی 

نفر با سابقه درخشان است که هر کدام در  سمت های مختلفی از جمله  34متشکل از  Factomتیم اصلی 

 برنامه نویسی، طراحی، بازاریابی، و .... می باشند.

است. وی با سابقه علمی و مهندسی  Factomدر تیم  Brian Deeryحضور آقای  ،شاید جالب ترین نکته

های ها به عنوان الگویی برای خودرو یکی از آن ها بعد کهدرخشان خود، در پروژه های مختلفی شرکت داشته 

 استفاده شد. Googleبدون سرنشین 

را مشاهده می نمایید. برای مشاهده لیست کامل تیم  Factomدر زیر تصویر تعدادی از نفرات اصلی تیم 

Factom، نمایید. بر روی این لینک کلیک 

http://www.coiniran.com/
https://www.factom.com/about/team
https://www.factom.com/about/team
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سرورهای توزیع شده و غیرمتمرکز بر بستر 

بالکچین
 سرورهای مرکزی )ابری یا غیرابری(

لیون ها گره در سراسر کره زمین ، امنیت می

کنند.اطالعات را تضمین می 

رفتن تمامی اطالعات در صورت وقوع  از بین

های مرکزی بالیای طبیعی در محل سرور

هر گره از میلیون ها گره شبکه بالکچین 

عمال یک نسخه پشتیبان  و  

 از اطالعات شما حساب می شود.

گیری مکرر از اطالعاتنیاز به پشتیبان 

به دلیل ماهیت توزیع شده و غیرمتمرکز 

اطالعات، هیچ سرور مرکزی ای برای هک و 

 دستیابی به اطالعات وجود ندارد.

ها به تمامی اطالعات در  دستیابی هکر

 صورت یک حمله سایبری موفق

به دلیل ذخیره اطالعات درشبکه بالکچین، 

 می مانند.اطالعات بدون تغییر و خلل باقی 

خدشه در اطالعات به واسطه رشوه، 

 فشارهای سیاسی و ....

عالوه بر ذخیره اطالعات به صورت 

رمزگذاری شده، این اطالعات به صورت 

 ناشناس و توزیع شده در شبکه 

آپلود شده و هش های آنها در شبکه 

 ذخیره می شود. 

ات کاربران به صورت ذخیره اطالع

رمزگذاری شده

اطالعات به صورت بسیار  مالکیتتعیین 

منعطف ) تعریف دسترسی چند کلیده 

توسط چندین نفر، مطابق با نیازهای 

 سازمانی ( 

کنترل دسترسی تنها محدود به ادمین 

سرور، مدیران و افراد خاص

برابر  های متمرکز در  اطالعات و فایل های سازمان ها در سرور ذخیره سهیمقا

 ز و توزیع شدهذخیره آنها در فضای ابری غیرمتمرک
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بزرگ ترین مشکل ثبت و نگهداری اطالعات 

به صورت متمرکز این است که دیجیتال 

بقای این اطالعات وابسته به وضعیت امنیت و 

در صورتی که یک یا چند سرور مرکزی است.

اتفاقی برای سرورهای مرکزی نگهدارنده 

کامال از دست اطالعات بیفتد، اطالعات شما نیز 

می رود. به طور مثال بالیای طبیعی بزرگ، 

جنگ ها و .... عواملی هستند که بقای 

ی کنند، تهدید م به شدتسرورهای مرکزی را 

در حالی که بیت کوین حتی در فضا و مدار 

 .ره زمین دارای چندین گره می باشدک

ها را نیز  سرورهای مرکزی و متمرکز هکر

شدیدا وسوسه می کنند. کافی است یک هکر 

به یک سرور مرکزی دسترسی پیدا کند تا 

عظیمی از اطالعات کاربران را  بخشتمام و یا 

توان به مثال میبه طور به دست آورد. 

و آپلود  سونی ماجرای هک شدن سرورهای 

در تورنت  ی منتشر نشده آنهاشدن فیلم ها

سایت های دانلود غیرقانونی اشاره کرد.  و

 اطالعات هویتی، مالی، حقوقی وعالوه بر آن 

حتی پزشکی کارمندان یک سازمان نیز تنها با 

یک حمله سایبری موفق در معرض خطر 

   .دانتشار عمومی قرار دار

 

نه تنها اطالعات سازمانی، بلکه اطالعات 

شخصی خیل عظیمی از کاربران یک سرویس 

اینترنتی بزرگ نیز  با این روش در معرض 

خطر انتشار عمومی قرار دارد. اتفاقی که  با 

شرکت  هک شدن سرورهای مرکزی 

باعث پخش شدن عکس ها و فیلم های ، 

ای مطرح جهان ه خصوصی بسیاری از چهره

 شد.

دستکاری و تغییر هدف دار اطالعات مشکل 

بزرگ بعدی نگهداری اطالعات به صورت 

مرکزی می باشد. فرض کنید عده ای جاه طلب 

دادن رشوه و باج به ادمین سرورها، با 

ویرایش یا حذف اطالعات را به نفع خود 

نمایند. همچنین اطالعات موجود در سرورهای 

ر دولت کشوری قرار دارد که مرکزی، در اختیا

آن سرور از نظر جغرافیایی در آن واقع شده 

است. به همین دلیل سیاست های آن کشور 

 تاثیر شدیدی بر روی ماهیت اطالعات دارد.

http://www.coiniran.com/
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FACTOM  چیست ؟ 

الیه ای اطالعاتی بر روی بالکچین بیت  

نگهداری و  کوین است. وظیفه اصلی 

ثبت اطالعات حیاتی سازمان ها و شرکت های 

بزرگ  به صورت غیرمتمرکز، ناشناس و 

خدشه ناپذیر در بالکچین است. سازمان های 

دولتی، شرکت های بزرگ و بین المللی و حتی 

مدارس می توانند اطالعات حیاتی خود را با 

قرار دهند تا  خیال راحت در اختیار 

ورت کامال ایمن، خدشه ناپذیر آن ها را به ص

 و ناشناس در بالکچین ذخیره کنند.

این است که این پلتفرم  نکته جالب 

بیت کوین ساخته شده است.  بر روی بالکچین

معنی که میلیون ها گره توزیع شده  بدین

بیت کوین در سراسر جهان، به نوعی گره 

نیز محسوب می شوند و بدین ترتیب  

انی بابت قطعی سرویس ها یا هیچ نگر

 برای شرکت ها وجود ندارد. 

 

با بیت کوین در این  تفاوت اصلی 

است که بالکچین بیت کوین تنها اطالعات مالی 

مربوط به تراکنش های بیت کوین را ذخیره 

اطالعاتی چون  می کند، در حالی که 

فرم های حقوقی، سوابق پزشکی، سوابق 

بیمه و حتی نتایج انتخابات مختلف را در الیه 

ای اطالعاتی که بر روی بالکچین بیت کوین 

 ، ذخیره می کند.شدهساخته 

، مدیریت بخش علوم و 2017در ماه ژوئن 

فناوری سازمان امنیت ملی آمریکا )

دالری را به  ( جایزه ای 

اعطا نمود. هدف از اعطای این مبلغ  

در  کمک به پیشرفت و به کارگیری 

 افزایش امنیت در حوزه اینترنت اشیاء بود.

http://www.coiniran.com/
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مشخصات فنی تکنولوژی 

( بر روی الیه ای اطالعاتی )

 بالکچین بیت کوین
بالکچین

  به نام در ابتدا (،) 

 .شدمی شناخته
وکن )واحد(ت

 تعداد گره های شبکه در سراسر جهان به تعداد گره های شبکه بیت کوین

 حجم نگهداری اطالعات نامحدود

داده هایی چون اسناد اداری، اطالعات 

سازمانی، پرسنلی و حتی اطالعات محرمانه 

 شرکت ها

 انواع اطالعات

قابلیت ذخیره مستقیم فایل ها بر روی 

فضای ذخیره سازی غیرمتمرکز 
 ارتباط با دیگر فناوری های بالکچینی

 ذخیره اطالعات به صورت رمزگذاری شده بله

 ذخیره اطالعات به صورت ناشناس بله

ذخیره اطالعات به صورت غیر متمرکز در 

به طور مثال های مختلف، )  

پرسنل کامال جدا از اطالعات اطالعات 

 (شرکت

 دسته بندی اطالعات ذخیره شده

 

  

http://www.coiniran.com/
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مشخصات فنی تکنولوژی 

 

ذخیره هش اطالعات، مالکیت اطالعات و 

اطالعات هویتی در شبکه بالکچین خدشه 

 ناپذیر و ناشناس 

 

 تایید مالکیت اطالعات

 

هش اطالعات در  ذخیره شدنبه دلیل 

به  و خود اطالعات در  شبکه 

، امکان دستکاری صورت غیرمتمرکز

اطالعات در آن وجود ندارد.

 

 ناپذیری اطالعات تغییر

مالکیت  ،به دلیل پشتیبانی از

اطالعات می تواند چند کاربره باشد )به طور 

ال تمام کارمندان بخش حسابداری به ثم

 داشته باشند(اطالعات مالی شرکت دسترسی 

 اشتراک مالکیت فایل ها توسط چند نفر

به دلیل ذخیره فایل ها به صورت توزیع شده 

، ممکن است چندین کپی توسط 

رمزگذاری شده از این اطالعات در کامپیوترهای 

 د.نمختلفی از سراسر جهان وجود داشته باش

 اطالعات 

http://www.coiniran.com/
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های  کاربرد

 مالی و پرسنلی شرکت هااطالعات 

 مدارک شرکت ها از جمله بلوپرینت ها

 و بیمارستان ها بیمارانگزارش های پزشکی 

 اطالعات و اسناد مالی بانک ها

 اطالعات هویتی و ثبت احوال افراد

 نامه ها و اسناد محرمانه هنری فیلم

 انحصارا برای این منظور ساخته شده است( ) اطالعات امالک و رهن منازل

 های ارسالی شرکت ها و فروشگاه ها اطالعات انبار و وضعیت کاال

 ها در بازی های آنالین های ثبت شده و وضعیت  اطالعات رکورد

 ذخیره آرشیو تمام شماره های مجالت، روزنامه ها و نشریات مختلف

 

http://www.coiniran.com/
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 چیست ؟ 
 

ولی با این تفاوت  ،می باشد  ,  ,یک فضای ذخیره سازی ابری مانند  

 .شده ذخیره می شوندرمزگذاری به صورت که کامال غیر متمرکز بوده و فایل های شما در آن 

شوند. ذخیره می   های ، فایل های شما به صورت دست نخورده در سروربه طور مثال در 

 نیز مالکیت فایل های شما را پیدا می کند. به همین دلیل عالوه بر خود شما، 

فایل های شما ابتدا به تکه های مختلفی تقسیم شده، رمزگذاری می شوند و در  در حالی که در 

به صورت غیر متمرکز توزیع می شوند. کلید خصوصی رمزگذاری فایل هایتان  شبکه ای از گره های 

 نیز تنها در اختیار خودتان قرار داده می شود.

ی هایی که فایل های شما بر روی هارد آن ها ذخیره می شود به دلیل رمزگذار بدین ترتیب نه تنها کامپیوتر

یوتر تنها بخشی از فایل شما را در خود ذخیره می بلکه هر کامپ ،به محتوای فایل آن ها دسترسی ندارند

 تنها مالک واقعی اطالعات شما خودتان هستید. در نتیجهکند. 

از طرف دیگر به دلیل این که فایل های شما به جای ذخیره شدن در یک سرور مرکزی، در هزاران گره 

http://www.coiniran.com/
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ها نیز به عنوان  د، نمی باش سوخت اصلی شبکه  همانطور که توکن های 

این توکن ها چند در بسیاری از سایت های مرجع،  ند، هره ادر نظر گرفته شد توکن های شبکه 

 نام این توکن ها ، در وب سایت های مرجعی چون  نام گذاری شده اند. ) 

و انجمن  شناخته می شود، ولی همچنان در بسیاری از مقاله های رسمی وب سایت  بوده و با 

 استفاده می شود.(   Factoidاز های اینترنتی 

می توان برای خرید حق آپلود و هش سازی  شناخته می شوند. از هر واحد  این توکن ها با واحد 

مجانی نبوده و نیاز به خرج  استفاده کرد. آپلود و ذخیره هش ها در شبکه  در شبکه 

ری از اسپم در این دارد. این موضوع عمال باعث جلوگی و تبدیل آن به  مقداری 

 شبکه شده است.

ین توکن ها مصرف شده و از بین ، عمال ابه  الزم به ذکر است که با تبدیل توکن های 

 وجود نخواهند داشت(. روند )به اصطالح می سوزند و دیگر در شبکه می

 تعیین می شود. توسط سرورهای نظارت شده  ECبه  FCTنرخ تبدیل 

 نیز باالتر خواهد هر چقدر شرکت های بیشتری از این شبکه استفاده کنند طبیعتا قیمت توکن های 

 رفت.

 Factomتوکن های 
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 باید مراحل زیر را طی کنید: برای استفاده از توکن های 

 

 از بهترین گزینه ها هستند.( و  تهیه کنید  یک کیف پول 

را  خریداری نمایید. لیستی از صرافی های معتبر ارائه دهنده  از یکی از صرافی های معتبر .1

 مشاهده نمایید . این لینک توانید درمی

 تبدیل کنید. های خود را به  حال می توانید .2

  تصاویری از کیف پول رسمی 
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 به   تصاویری از مراحل تبدیل توکن 
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 توزیع تخمینی در سال 

 

 

 در گذر زمان   یتوکن ها عیتوز تیوضع
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و نرخ تقریبی تورم آنها تا سال  برای مشاهده پیش بینی وضعیت توکن های 

 .کلیک نمایید این لینک، بر روی 2500

 

 

کلیک  این لینکنیز بر روی  در آخر برای مشاهده و کاوش در بالکچین 

 نمایید.
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