
DECENT 
 توزیع و فروش محتوای دیجیتال بر بستر بالکچین

 تهیه کننده: آرمان جنگ میری



DECENT           یک بالکچین اختصاصی و پلفترم مخصوص برای انتشار محتوای دیجیتال، اعمال کپی رایت  و پتیتیتیتری
اس . هر گونه محتوای دیجیتالی از قتیتیت       DCTمالکی  محتوا، و از همه مهم تر فروش محتوا در قالب توکن های          

 موسیقی، فیلم، عکس، کتاب و یا حتی پس  های یک وبالگ نیز می تواند در آن منتشر شده و به فروش برسد.

 می باشد. 7102در سال   Central Europian Startup Awards (CESA)این پروژه برنده جایزه 

DECENT چیست ؟ 

دور هم گرد آمتده و      DECENTشور و شوق ناشی از پتانسی  فناوری های میتکرانه ای چون بالکچین باعث شد که بنیانیذاران        
در راستای یک هدف مشترک، همکاری خود را آغاز کنند. این هدف مشترک چیزی نیود جز بازسازی روند توزیع، کپی رایت  و         

 فروش محتوای دیجیتالی در سراسر جهان.

ای در    یک پروژه طوالنی مدت اس  که نی  آن ح  مشکالت فعلی در نحوه توزیع و فروش محتوای چند رسانه   DECENTشیکه  
  اینترن  با انتقال محتوا به فضای بالکچین و غیرمتمرکز سازی آن ها می باشد.

و متاتتیتو بتودا             (Matej Michalko)بر می گردد به زمانی که دو دوس  قدیمی به نام های ماتیو میخالتکتو          DECENTتاریخچه  
(Matej Boda)   به دلی  عالقه مشترک به فن آوری بالکچین به یکدییر ملحق شده و تصمیم گرفتند که با شرک  در کنفرانس

های مرتیط با بی  کوین و حوزه بالکچین ایده های خود را مطرح کنند. در کنفرانس ها و همایش های مختلف بی  کوین در شهر               
های مهمی  های مختلفی در سراسر جهان )از جمله  لندن، شانیهای، وین و بروکس (، این دو دوس  قدیمی سخنرانی ها و گفتیو

های مرتیط با بالک چین ترتیب دادند. ایده نهایی آن ها انتشار محتوای دیجیتالی بر روی بستر بالکچین و اشتتتراک       درباره پروژه 
  آن در سراسر جهان به صورت توزیع شده و غیرمتمرکز بود.

را تشکتیت      DECENTبعد از مطرح کردن این ایده همه چیز به سرع  رخ داد. افراد متخصص دییری به آن ها پیوستند و تیم    
دادند. پس از شک  گیری این تیم یک شیکه توزیع محتوا بر اساس فناوری بالکچین کلید خورد. از همان آغاز پتروژه، کتاربترد          
این شیکه و بالکچین منحصر به فرد برای مردم و طیف گسترده ای از کسب و کار های مختلف در سراسر جهان، یکی از مقتاصتد          

های غیرمتمرکز و بدون مرز یک بالکچین استوار اس ، ولی امنی  را نیز قربانی  نکرده و   بر ویژگی   DECENTاصلی ایشان بود.     
  کند. با استفاده از قوی ترین تکنیک های رمزنیاری باالترین سطح اعتماد و امنی  را برای کاربران خود تضمین می

 Decentداستان پیدایش 



 

 DECENT         چین برای تضمین امنی  کپی رای  و صحت    یک شیکه توزیع محتوای دیجیتال غیرمتمرکز و متن باز اس  که از بالک
ستازد.     امکان انتشار هر محتوای دیجیتالی را ورای هر مرزی میسر می  DECENTبرد. شیکه   محتوای منتشر شده در آن بهره می      

 هدف این پروژه ایجاد انقالبی در نحوه توزیع اطالعات در اینترن  اس .

قصد ایجاد یک سیستم جهانی کامال مطمئن و یکپارچه از توزیع محتوای دیجیتالی را دارد که  DECENTجه  نی  به این منظور،        
به لطتف فترآیتنتد بته          Decent شود.   چین ردگیری و تثیی  می در آن جریان اطالعات از لحظه آپلود و انتشار آن با مکانیزم بالک  

اشتراک گذاری غیرمتمرکز اطالعات و حذف شخص ثالث از تعامالت، کنترل کاملی بر روی شیکه دارد. بنابراین سرع  انتتتقتال          
 باالی محتوا و امنی  و اعتماد در این شیکه کامال تضمینی اس . 

 DECENT      باعث یک تحول انقالبی در توزیع محتوای دیجیتال شده و به همین دلی  تاثیرات مثی  آن به تمام افراد دختیت  در
 برای سه دسته از افراد کاربرد دارد:  DECENTتولید، توزیع و مصرف یک محتوای دیجیتال می رسد. 

 

 )مولفین: نویسندگان، بالگر ها،  تولیدکنندگان موسیقی، سازندگان ویدیو و ... )به طور کلی تولیدکنندگان محتوا  

 کنندگان: خوانندگان، شنوندگان، تماشاگران و ... )مصرف کنندگان محتوا( مصرف  

       ناشرین: الیته در اکوسیستمDECENT          به دلی  حذف واسطه و انتشار مستقیم محتوا توسط تتولتیتد کتنتنتدگتان ،
محتوا، ناشرین، رکورد لیی  ها، و حتی سای  های میزبان موسیقی و ویدیو نیز از معادله حذف شده و در اص  ایتن               

هستند که به نشر اطالعات تولید کنندگان محتوا به صورت توزیع شده و غیرمتمرکز در بالکچین    استخراج کنندگان 
 کمک می کنند. DECENTشیکه 

به چند الیه عملیاتی اصلی تقسیم می شود. با این که مولفین محتوا را تولید و آن را در شتیتکته بتارگتذاری                  DECENTشیکه  
  Decentکنند، اما این استخراج کنندگان هستند که به عنوان ناشر در این شیکه، کلیدی ترین وظیفه را به عهتده دارنتد.                  می

استفاده متی کتنتد. تتفتاوت            POS( یا  Proof Of Stake“ )گواه اثیات سهام”برای فرایند نشر و استخراج شیکه خود از مکانیزم  
، دستتمتزد یتک استتتختراج           POS( در این اس  که در  POW)    Proof of Workیا “ گواه اثیات کار”نسی  به روش  POSروش  

کننده به جای توان پردازشی مصرف شده از سخ  افزار وی، از حجم و مدت زمانی که وی از فضای کامپیوتر خود در اختتتیتار                            
  قرار داده محاسیه می شود. DECENTشیکه 

 DECENTهدف اصلی پروژه 



 

 

 

 مشکالت انتشار محتوای دیجیتال در حال حاضر

 

 

                امروزه اکثر رسانه ها در سراسر دنیا داراى نهاد و هسته مرکزى خصوصى خود می باشند و این نهاد ها تصمیم گیرنتده و
 ... تعیین کننده ی نوع خط مش رسانه خود هستند؛ چه کسى بنویسد، چه چیزى بنویسد، چیونه پخش شود و

در واقع اگر کسى بخواهد با یکى از این رسانه ها کار کند باید طیق قوانین و شرایط این سازمان ها عم  کند و در نهایت  حتق               
( که در این مورد رسانه ها می باشند، می Third Partiesمالکی  و پخش اثر خود را به این رسانه ها واگذار کند. شخص ثالث )

توانند هر زمان که بخواهند اثر دیجیتالى که توسط یک هنرمند خلق شده اس  را حذف کرده یا بخشى از آن را سانسور کنند.                     
 Spotifyو      Twitter, Facebook, Reddit, Youtube, Medium, Soundcloud, iTunesاز نمونه این رسانه ها میتوان بته          

اشاره کرد. بسیارى فکر می کنند که به طور مثال در فیسیوک آزادى بیان دارند و می توانند بدون اعمال نتظتر گتردانتنتدگتان            
فیسیوک هر مطلیى که می خواهند رامنتشر کنند، در حالى که این طور نیس  و نه تنها سای  هایی مانند فیتستیتوک تتوانتایتی            
نظارت و کنترل بر تمام محتوای منتشر شده در پلتفرم خود را دارند، بلکه اختیار این اطالعات نیز به طتور تتام در دست  آن               
هاس . در دنیاى امروز کمیود پلتفرمی براى برقرارى ارتیاط مستقیم بین مؤلف و مخاطب )خواننده، شنونده، بتیتنتنتده( کتامتال                             

 باشد.محسوس می

            همچنین مؤلفین شانس زیادى براى کسب درآمد از حق تألیف اثر خود را در این رسانه ها ندارند و کار کردن با پتلتتتفترم
 هاى پخش، گاه بسیار پیچیده اس .

، بالگفا یا در وب سای  شخصى Mediumبراى مثال یک وبالگ نویس می تواند اثر خود را در یکى از پلتفرم هاى همیانى مانند  
خود منتشر کند. در حال  اول امکان ایجاد درآمد براى مؤلف بسیار سخ  خواهد بود میر اینکه اثر وى از رنتکتیتنتال بتاالیتى                  
برخوردار باشد و در تاپ لیس  پلتفرم قرار بییرد. در حال  دوم مؤلف باید بتواند مخاطب را به سای  شخصى خود جذب کنتد   

دارد. در بسیاری از موارد تولید کننتدگتان     SEOکه کار ساده ای نیس  و نیاز به مهارت هاى زیادی در حوزه مارکتینال آنالین و                
استفاده کرده و هتزیتنته         Goodle Ad Senseمحتوا مجیور می شوند برای افزایش بازدید محتوای خود از سرویس هایی چون  

زیادی باب  آن پرداخ  کنند. فرایند مارکتینال معموال چیزی نیس  که باب می  یک تولید کننده محتوا باشد و اکتثتر آن هتا             
ترجیح می دهند به هیچ وجه با آنها سر و کار نداشته باشند؛ چرا که کار اصلى این افراد تولید محتوا )ویدئو، موسیقی، کتتتاب،                     

 نرم افزار و ....( می باشد نه درگیرى در مارکتینال و تیلیغات.

 مشکالت انتشار محتوای دیجیتال از طریق واسطه هایی چون ناشرین، شرکت های پخش، 
 رکورد لیبل ها و .....



 

 

          ناشران و نمایندگان فروش کتاب هاى آنالین مانند آمازون، باب  پخش و فروش کتاب ها کارمزد هاى زیادى دریتافت  متی
درصتد از       5۵تا    ٣1درصد حق فروش را به جیب  می زند و  نویسنده ها تنها  21تا ٣۵کنند. آمازون براى هر کتاب بین   

پول فروش اثرشان را دریاف  می کنند. به سادگى می توان دید که عدم وجود یک پ  ارتیاطى مستقیتم بتیتن متؤلتف و                      
خواننده موجب گردیده که شخص ثالث )آمازون( بیشترین منفع  را بیرد. وضعی  در بازار موسیقی و انواع دییر محتوای       

، یا هتزاران بتار شتنتیتده          Youtubeدیجیتال نیز به همین صورت اس . به طور مثال در ازای هزاران بازدید ویدیو ها در  
 ، تنها چندین دالر ناقاب  به سازنده اثر تعلق می گیرد.Spotifyشدن یک ترک در 

 

 

 

 

 

 

 

 مشکالت انتشار محتوای دیجیتال از طریق واسطه هایی چون ناشرین، شرکت های پخش، 
 رکورد لیبل ها و .....



 

 

 راه حل

با ایده ایجاد یتک     DECENTبراى مسائلى که در باال به آنها اشاره شد، تا کنون راه ح  جامع و فراگیرى وجود نداشته اس . اما      
یک سازمان مستق  اس  کته بتا        DECENTپلتفرم متن باز  غیر متمرکز براى ح  تمامى این مسائ  گام در میدان نهاده اس .                

یک پلتتتفترم     DECENTدر ارتیاط نمی باشد.   (Third Party)زیرساخ  بالکچین طراحى شده اس  و با هیچ شخص یا نهاد ثالثی   
متن باز براى پخش و توزیع غیر متمرکز آثار مؤلفین اس  که افراد خالق و هنرمند، نویسنده ها، آهنیساز ها، عکتاستان، گتیتم         
دولوپر ها، برنامه نویس ها و همچنین طرفداران و مخاطیان آنها می توانند از آن استفاده کنند. همه افراد می تتوانتنتد بتدون                  
 هیچ مرزى به خلق و انتشار آثار خود مانند مقاله، عکس، ویدئو، نرم افزار، کتاب و هر گونه محتواى دیجیتالى دییرى بپردازند.

 

 

 DECENTویژگی های منحصر به فرد 

 

 استقالل کامل– 
DECENT         ستیتاستى وابستتته         متعلق به تمام کاربران آن در سراسر دنیا می باشد و هرگز به هیچ بخش اقتصادى، رسانه اى یتا

یک پلتفرم نرم افزاری متن باز مى باشد که حتی تیم توسعه دهنده آن نیتز بتر آن تستلتط            DECENTباشد و نخواهد شد.    نمى
کام  نداشته و همه برنامه نویسان می توانند در توسعه آن سهیم باشند. همانیونه که بی  کوین به عنوان یک ارز متتتن بتاز                         

نیز تمامى سورس کد ها را به طور عمومی در اختیار برنامه نویسان و عالقه متنتدان قترار       DECENTتوسعه پیدا می کند، بنیاد      
 می دهد  تا هر کسی که بخواهد بتواند در توسعه آن مشارک  نماید. تمام قدرت و امکانات در دس  کاربران می باشد.

 بدون مرز –
هدف دیسن  از میان برداشتن تمامى مرز ها در زمینه نشر آثار دیجیتالى اس . تمام مردم از سراسر دنتیتا متی تتوانتنتد از                             
فرصتى کامال برابر براى نشر آثار دیجیتالى خود استفاده نمایند. پس از انتشار مطلب توسط کاربر، دیسن  با بتهتره گتیترى از                             
تکنولوژى بالکچین، مطلب منتشر شده را در سراسر شیکه منتشر می کند و همین امر موجب می گردد که هیچ سازمان یا نهادى 

 امکان مسدود یا محدود کردن آن را نداشته باشد.

DECENTراهی برای حل مشکالت انتشار محتوای دیجیتال ، 



 

 

 پایدارى– 

دیسن  کامال غیر متمرکز می باشد و با بهره گیرى از بالکچین هیچ وابستیى به سرور هاى اینترنتى براى ذخیره اطالعات نتدارد،     
 در نتیجه هیچ اطالعاتى در شیکه از دس  نخواهد رف .

 شیکه اى عادالنه–

تمامى افراد از جمله مخاطیین و مؤلفین آثار دیجیتالى براى شروع از یک نقطه آغاز می کنند و همیان فرصتى برابتر          در دیسن  
براى شروع و دستیابى به اطالعات دارند. آنها می توانند با خلق آثار و مطالب گوناگون اقدام به گسترش مخاطیان ختود کتنتنتد.          
مخاطیین با مراجعه به صفحه مؤلف می توانند تصمیم بییرند که آیا مطلب منتشر شده ارزش خرید دارد یا خیر. این به معتنتاى                 
این اس  که مؤلفین همواره در حال باال بردن کیفی  آثار خود مى باشند، چرا که ارائه محتواى ارزشمند موجب جذب متختاطتب     

 بیشتر میشود.

 شیکه اى سودآور–

هیچ واسطتى وجتود      DECENTمخاطب می تواند محتواى دیجیتالى را به صورت مستقیم از مؤلف محیوب خود خریدارى کند. در                
ندارد و نخواهد داش . بطور مثال توسعه دهندگان می توانند آزادانه هر اپلیکیشنى را که مى خواهند بسازند و هر طتور کته         

 می خواهند آن را قیم  گذارى کنند، تمام این کار ها بدون هیچ واسطه یا شخص ثالثى انجام مى پذیرد.

 بدون اسپم– 

دیسن  با ایجاد هزینه باال براى انتشار اسپم توسط پخش کنندگان آن شرایطى را فراهم می کتنتد کته             “  حذف اسپم ” مکانیسم  
 ارسال اسپم مقرون به صرفه نیاشد و در عین حال مؤلف بتواند با دسترسى به منابع مناسب آثار خود را منتشر کند.

 امنی  و حریم خصوصى– 

مؤلفین می توانند آثار خود را به صورت ناشناس منتشر کنند. اگر مؤلف یک اثر، تمای  به معرفى خود نداشتته بتاشتد، هتیتچ                            
کسى نمی تواند هوی  او را تشخیص دهد. همچنین، تمامى محتواى تولید شده در دیسن  رمزگذارى شده مى باشند و تتنتهتا                 

 براى کسانى قاب  دسترس مى باشد که مؤلف اثر، مشخص  نماید.

 توصیه هاى سازنده– 

مخاطیین می توانند پیشنهادات و نقد هاى سازنده خود را به مؤلفین ارائه دهند تا کیفی  محتواى خود را بهیود بخشنتد. ایتن                           
نظرات و پیشنهادات در شیکه بالکچین ماندگار خواهد شد و در طول زمان به یک پیشینه و اعتیار براى مؤلف تیتدیت  ختواهتد              

 گردید.

DECENTراهی برای حل مشکالت انتشار محتوای دیجیتال ، 



 

( هستند که به عنوان سوخ  و انترژی متورد نتیتاز              ETH) Ether(، این توکن های Ethereumهمان طور که در شیکه اتریوم ) 
نیز کلیه عملیات انتتتشتار و       DECENTانواع تراکنش ها، خرید و در اجرای قرارداد های هوشمند استفاده می شوند، در شیکه             

دهتد تتا متحتتتوای             ها اجتازه متی       به افراد و سازمان  DCTتوکن   انجام می شود.  DCTخرید محتوای دیجیتال توسط توکن های  
دیجیتالی را بدون نیاز به شخص ثالث و هر محدودی  دییری، خرید و فروش کنند یا به اشتراک بیذارند. این همتچتنتیتن بته                     

کنتد.   ها به عنوان استخراج کننده و ناشر( کمک می  DECENT ،Seederها )در  seederمحافظ  از اسپم و استخراج کنندگان یا  
DCT  فقط یک ارز دیجیتالی نیس  بلکه سوخ  محرکی برای شیکه و ابزاری نرم افزاری برای بقای اکوسیستمDecent  . اس 

می توانید از صرافی هایی که در تصویر زیر لیس  شده اند، استفاده کنید. ) برای مشاهده لیس        DCTبرای خرید توکن های     
 کلیک نمایید( این لینکبر روی  DCTبه روز تری از صرافی های ارائه دهنده توکن 

 

 DCTبه واحد   Decentتوکن های 

 ALAXپروژه 

 Alax    پلتفرم توزیع بازی موبای  بر پایه تکنولوژی بالکچین اس  که برای گسترش صنع  بازی در جهان طتراحتی شتده           یک
اس  و هدف آن تولید یک   توزیع بازی و اپلیکیشن(( Dragonfly و پلتفرم DECENT اس . همکاری مشترکی از تکنولوژی

  .پلتفرم یکسان برای تولید کنندگان محتوا و گیمر ها، شام  مشتریان فاقد خدمات بانکی در سراسر جهان اس 

معین شده و به مدت شش روز خواهد بود. در این رویداد  7102آوری   02برای روز  (ALAX TGE)رویداد تولید توکن 
)قاب  معامله با پول کالسیک و خرید  ALAتولید خواهد شد و از این توکن ها برای تهیه توکن های  ALXیک میلیارد توکن 

در دسترس اس .  وای  پیپردرصد تخفیف در  71با  ALX/ALAاپلیکیشن( استفاده خواهد شد. جزئیات تیادل یک سویه 
 در دسترس مشتریان و توسعه دهندگان خواهد بود. ALAX، پلتفرم TGEبه محض اتمام رویداد 

https://coinmarketcap.com/currencies/decent/#markets
https://coiniran.com/alax-introduction-and-tge/
https://alax.io/ALAX_one-pager.pdf


 

 

 DECENTبا استفاده از کالینت دسکتاپ  DECENTجستجو و خرید محتوا در بالکچین 



 

 DECENTاعضای اصلی تیم 

 کلیک نمایید. این لینکبر روی  DECENTبرای مشاهده لیست کاملی از اعضای تیم 

https://decent.ch/en/team/


 

  8102در سال  DECENTنقشه راه 

  8102در سال  DECENTبرای مشاهده نقشه راه 
 کلیک نمایید. این لینکبر روی 

https://coiniran.com/dct-roadmap-in-2018/


 کلیه حقوق متعلق به این اثر محفوظ می باشد.


