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پایگاه خبری فارسی زبان در حوزه کوین ایران بزرگترین  

 تبطفناوری بالکچین، ارزهای رمزنگاری شده و پلتفرم های مر

توسط بابک  ١٣٩٢با بالکچین است. این وب سایت در سال 

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

ه ارزها را رمزمشاوره به جامعه فارسی زبان عالقه مند به 

ا دى ماه همان سال، ب ١۴مقاله آن در  اندازی شد و اولین

کوین ایران  هدف  .منتشر گردید« بیت کوین چیست؟»عنوان 

از معرفی این فناوری ایجاد محیطی پژوهشى و آموزشى در 

و  راستاى استفاده صحیح از این فناوری جهت ارائه تسهیالت

 .رفاه به جوامع فارسی زبان است

www.coiniran.com 
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GOLEM چیست؟ 

 

 

 

GOLEM سراسر جهان و اتصال توان پردازشی کامپیوتر های مختلف در آن، پروژه ای است که هدف 

 حاصل از ترکیب توان پردازشی آن ها است. متمرکز، ایجاد یک ابر رایانه غیر

نه های متمرکز، توان پردازشی تمام رایا قصد دارد تا با ایجاد شبکه ای غیر GOLEMبه عبارت دیگر 

شوند، می متصل به این شبکه را با هم به اشتراک بگذارد. کامپیوتر های متعددی که به این شبکه متصل

ن گذارند و به ایمیفیک خود را با این شبکه به اشتراک و کارت گرا CPUتوان پردازشی و قدرت 

 آید.میترتیب ابر رایانه ای متشکل از تعداد زیادی از کامپیوتر به وجود 

http://www.coiniran.com/
https://golem.network/
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م تواند از مجموع توان پردازشی ارائه شده در این شبکه برای انجامیحال یک فرد مصرف کننده 

ند. اده کر نرم افزار های طراحی سه بعدی استفپردازش های سنگین خود، از جمله رندر ویدیو و فریم د

امپیوتر ها )کسانی که توان ک Providerدر واقع توان پردازشی این شبکه که از مجموع توان پردازشی 

اده شود، به کاربران این شبکه اجاره دمیقرار داده اند(  حاصل  GOLEMخود را در اختیار شبکه 

 شود.می

باید هزینه ای نیز پرداخت شود و این جایی است که میتوان پردازشی عظی البته برای استفاده از چنین

آید. البته هزینه می( به میان GOLEM Network)مخفف  GNTبا نماد  GOLEMپای توکن های 

 Amazon Web، برای مصرف کنندگان آن در مقایسه با سرویس هایی چون GOLEMاستفاده از 

Services .بسیار ارزان تر است 

 

 ؟ GOLEMرا چ

 

با مقیاس های گوناگون خدمات توان محاسباتی  یسرویس های مختلفی هستند که برای مشتری های

ی که مزیت ؛با تمام آنها در غیر متمرکز بودن آن است GOLEMدهند، ولی بزرگ ترین تفاوت میارائه 

 هیچ کدام از رقبای آن در حال حاضر از آن بهره مند نیستند.

ویت سنگینی الزم نیست تا قرارداد های ماهانه، ساالنه و حق عض GOLEMبرای استفاده از  ،عالوه بر این

قرض  فقط کافی است تا در حد نیاز خود و به همان اندازه ای که از آن توان محاسباتی ؛بپردازید

 گیرید، هزینه کنید.می
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 GOLEMکاربران شبکه 

 

 

 سورس تصویر

 

 سه دسته کاربر دارد: GOLEMشبکه 

GOLEM (GOLEM Network )دسته اول: کسانی که توان پردازشی کامپیوتر خود را در اختیار شبکه 

، به این دسته از کاربران GOLEMکنند. در شبکه میدریافت  GNTدهند و در ازای آن توکن میقرار 

در این شبکه  Providerتواند به عنوان میداده شده است. هر کسی  ،یا فراهم کننده Providerلقب 

دریافت نماید )در  GNTتوان محاسباتی کامپیوتر خود، توکن های  ی فعالیت نموده و در ازای اجاره

توانند به عنوان میچه کامپیوتر های خانگی و چه سرور های بسیار قدرتمند  GOLEMاکوسیستم 

Provider )در شبکه فعالیت کنند. 

http://www.coiniran.com/
https://golem.network/
https://blog.golemproject.net/golem-building-the-worlds-most-powerful-supercomputer-on-blockchain-4ccb44c328a
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 ، از توان پردازشی اینGNTدسته دوم: مصرف کنندگانی که با پرداخت و هزینه کردن توکن های 

یو که برای رندر وید نددر حال حاضر، افرادی هست GOLEMکنند. هدف اصلی میشبکه بزرگ استفاده 

ی ها کتد. به طور مثال در صورت موفقیت این پروژه، شرنی نیاز داردهای خود به توان محاسباتی زیا

ر دبرای هر انیمیشن(،  CPUمیلیون ساعت محاسبات  100) CPUانیمیشن سازی به دلیل مصرف باالی 

 خواهند بود. GOLEMراس بازار مشتری های 

این  دازشیدسته سوم: برنامه نویسان و توسعه دهندگانی هستند که قصد دارند برای استفاده از توان پر

 را آماده سازی کنند.شبکه برای مقاصد مختلف، بستر مناسب 

ندر ردر آن عملی شده است،  GOLEMتوجه داشته باشید که در حال حاضر تنها بستری که استفاده از 

در پردازش های  GOLEMتوانید از میباشد و نمی Blenderبعدی  3فایل های نرم افزار طراحی 

حوزه  مندانحاضر، طراحان و هنر دیگری چون بازی ها و ... استفاده نمایید. به همین دلیل شاید در حال

ولی  ؛باشند GOLEMبعدی و شرکت های بزرگ انیمیشن سازی، تنها مصرف کنندگان اصلی  3

GOLEMبزرگ تری نیز در سر دارد. ، اهداف بسیار 
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 در آینده GOLEM کاربرد های

 

 

 

شود میدر حال حاضر تنها به حوزه رندر فایل های سه بعدی محدود  GOLEMبا وجود اینکه کاربرد 

 GOLEM)آن هم به صورت آزمایشی(، ولی هدف این پروژه ها فراتر از اینهاست. کافی است به سایت 

ده قرار دارند، شگفت ز GOLEMسر بزنید تا از کاربرد های بزرگی که در لیست اهداف آتی پروژه 

 شوید.

GOLEM ا عالوه بر قصد دارد تRenderingباتیسا، در حوزه های بزرگ تری که نیاز به توان مح 

 باالیی دارند نیز خدمات ارائه کند. 
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 :برخی از این حوزه ها عبارتند از

 Machine Learning ( و پردازش های کالن داده )یادگیری ماشینی(Big Data) 

 ( هوش مصنوعیAI و کمک به فناوری تشخیص گفتار انسان و )تحلیل تصاویر 

 پیش بینی قیمت سهام ها و محاسبات بورس 

 ناسی، محاسبات بسیار سنگین مورد نیاز دانشمندان و محققان )شبیه سازی های مهندسی، اخترش

 و ...(  DNAبیولوژی، آنالیز 

 ( محاسبات پیچیده عملیات رمزنگاری و رمزگشاییEncryption, Decrption   و

Cryptography شود که توان پردازشی شبکه می(. پیش بینیGOLEM  به حدی برسد که

 .باشدسنگین ترین محاسبات رمزنگاری، برایش به مثابه تجزیه اعداد طبیعی 

 محاسبات آماری سنگین، برای سازمان های بزرگ 

  ارائهMicroservice یق این ها و نرم افزار های غیر متمرکزی که توان پردازشی خود را از طر

 د.کنند و در صورت استقبال کاربران، برای توسعه دهنده آن کسب درآمد کننمیشبکه حاصل 

 )رندرینگ و گرافیک کامپیوتری )رندر فریم ها در عرض چند دقیقه 

 

 شوند.می سختیهای فعلی نیز در انجام آنها دچار  و حوزه هایی که حتی ابرکامپیوتر

 

 

 

 

 

 

http://www.coiniran.com/


 ، اولین ابرکامپیوتر غیرمتمرکز جهانGOLEMمعرفی 
 کوین ایران

www.CoinIran.com 

 

 www.CoinIran.com 8کلیه حقوق این مستند متعلق به پایگاه خبری کوین ایران است.                                                              
 

  GOLEMرندرینگ سه بعدی، بازار هدف اصلی 

 

 

نیز پتانسیل بسیار زیادی وجود دارد.  rendering، یعنی GOLEMدر حال حاضر برای هدف اولیه 

یاز شرکت های انیمیشن سازی برای ساخت و رندر انیمیشن های خود به هزاران کامپیوتر قدرتمند ن

از  هدارد. این شرکت ها با استفادمیدارند که تهیه این تعداد از سیستم های به روز، قیمتی نجو

GOLEM ا بلکه نه تنها نیازی به تهیه این تعداد از سخت افزار و دردسر های نگهداری آن ندارند، ب

 توانند نیاز های خود را در زمینه رندرینگ، برطرف کنند.میهزینه ای بسیار به صرفه تر 

ی اینه قادر است تا بسیاری از سنگین ترین عملیات رندرینگ را با هز GOLEMتوان پردازشی شبکه 

 مناسب تنها در عرض چند دقیقه انجام دهد.
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 GOLEMمتمرکز و اجرا بر روی شبکه  توسعه اپلیکیشن های غیر

 

ان ، توسعه دهندگان و برنامه نویسGOLEMهمانطور که گفته شد، یک دسته دیگر از کاربران شبکه 

های  که بتوانند اپلیکیشندهد میرا در اختیار توسعه دهندگان قرار می، پلتفرGOLEMهستند. شبکه 

یشن اپلیک مورد نیاز برای اجرای اسباتیمتمرکز بر روی آن ارائه دهند و توان مح خود را به صورت غیر

 تامین شود. GOLEMاز طریق توان پردازشی شبکه 

 

 GOLEMوضعیت فعلی پروژه 

 

که کامال  testnetکند. شبکه میبه طور موازی فعالیت  GOLEMدر حال حاضر دو شبکه مختلف در 

ش (، هیچ ارزtest GNTیا  tGNTمصارف آزمایشی دارد و توکن های رد و بدل شده در آن )موسوم به 

 قرار دارد. betaکه در حالت آزمایشی و  mainnetو شبکه  ،مالی خاصی ندارد

 بر روی شبکه اصلی Brass Betaاولین پروژه خود را با نام  GOLEM، 2018آپریل  14در تاریخ 

(mainnet) یل خود به صورت آزمایشی راه اندازی کرد. کاربرد این سرویس تنها برای رندرینگ فا

 باشد.می Blenderهای نرم افزار طراحی سه بعدی 

GOLEM  که پس ازICO   میلیون دالری خود، به دلیل عرضه نکردن محصولی خاص در حال 345 موفق 

ین بسیار زیاد قیمت ا رشدا عرضه این سرویس باعث خود بود، ب GNTاز دست دادن ارزش توکن های 

 توکن ها و جذب اعتماد مجدد بسیاری از سرمایه گذاران شد.
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 GOLEMاستفاده آزمایشی از 

روژه توانید به بخش دانلود و یا بخش رندرینگ وب سایت این پمی GOLEMبرای استفاده آزمایشی از 

ا ر تنهآن را برای سیستم عامل خود دانلود و نصب کنید. در حال حاضمیمراجعه کرده و نرم افزار رس

 باشد.می Blender، رندر فایل های نرم افزار GOLEMکارایی نرم افزار 

 

 GOLEMمیدانلود نرم افزار رس

  

http://www.coiniran.com/
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 GOLEMشبکه  GNTتوکن های 

 

 سورس تصویر

 

 بوده و بر روی بالکچین اتریوم تعریف شده اند. ERC 20از جنس توکن های  GNTتوکن های 

ن گر تواغیر قابل استخراج هستنند و تقریبا بیشتر آنها از قبل ماین شده اند. ولی ا GNTتوکن های 

( Requesterدر صورتی که یک مصرف کننده ) ،قرار دهید GOLEMپردازشی خود را در اختیار شبکه 

شود و به این میاز طرف وی به شما پرداخت  GNTاز توان کامپیوتر شما استفاده کند، مقداری توکن 

 ، کسب درآمد کنید.GNTتوانید در قالب میرت صو

 

 

http://www.coiniran.com/
https://coingape.com/golem-coin-hikes-20-following-binance-listing/
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 GOLEMمیکرو پرداخت ها در شبکه 

 

( و Providerبرای اشتراک توان محاسباتی کامپیوتر ها بین فراهم کنندگان ) GOLEMاز آنجا که در 

شود، میانجام  GNT(، تعداد بسیاری تراکنش های خرد توکن های Requesterمصرف کنندگان )

کند. همین می)ریزپرداخت( های مخصوص خود استفاده  micropaymentاز مکانیزم  GOLEMشبکه 

و خارج از  GOLEMدر سطح شبکه  GNTشود که بسیاری از تراکنش های توکن های میموضوع باعث 

ای هسریع و ارزان برای توکن  "پرداخت خرد"بالکچین اتریوم انجام شوند و به همین دلیل امکان 

GNT  شوند.میخیره ذآید. ولی در نهایت این تراکنش ها در بالکچین اتریوم تایید و میبه وجود 

ابتدا  GOLEMرد و بدل شده بین کاربران شبکه  GNTبه عبارت دیگر، حساب و کتاب توکن های 

( و سپس بعد از تکمیل Off-Chainشود )میو خارج از بالکچین اتریوم انجام  GOLEMدرون شبکه 

 شود.میبه نتیجه نهایی، در بالکچین اتریوم پردازش عملیات و محاس

 برای درک بهتر ماجرا تصاویر زیر را دنبال کنید.
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  GOLEMروند کلی طرز کار 
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  GOLEMکتاب های بین کاربران در شبکه  و محاسبه حساب
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 به کاربران مختلف شبکه، با استفاده از قرارداد های هوشمند  GNTاختصاص توکن های 
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 اعالم نتایج محاسبات، به بالکچین اتریوم

 سورس تصاویر
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 GNTتحلیل قیمتی توکن های 

 

 شاید بزرگ ترین سوال شما این باشد که آیا این توکن ارزش سرمایه گذاری دارد یا خیر. 

ته )از در آن ها پا گذاش GOLEMاگر بخواهیم بی طرفانه پاسخ دهیم، باید بگوییم که حوزه هایی که 

 رد GOLEMجمله هوش مصنوعی، یادگیری ماشینی و ...(، حوزه های بسیار پول سازی هستند و  اگر 

ر گر، اگکند. البته از سوی دیمیرسیدن به اهداف خود موفق ظاهر شود، قطعا ارزش مالی باالیی پیدا 

GOLEM  کند، بلکه ممکن مینتواند به وعده های خود عمل کند، نه تنها ارزش آن به شدت سقوط

 .و به کل از گردونه رقابت خارج شود ردهاست در آینده رقبای بسیاری در این حوزه ها پیدا ک

 

 GOLEMخرید توکن های 

 

را  GOLEMشبکه  GNT، لیستی از صرافی هایی که توکن های Coinmarketcapبا استناد به سایت 

 نمایید.میدهند، مشاهده میارائه 

 

 GNTصرافی های ارائه دهنده توکن 

 

 

 

 

 

 

http://www.coiniran.com/
https://coinmarketcap.com/currencies/golem-network-tokens/


 ، اولین ابرکامپیوتر غیرمتمرکز جهانGOLEMمعرفی 
 کوین ایران

www.CoinIran.com 

 

 www.CoinIran.com 18کلیه حقوق این مستند متعلق به پایگاه خبری کوین ایران است.                                                              
 

 

 GOLEM (GNT)کیف پول های پشتیبانی کننده از توکن های 

 

 

 سورس تصویر

که از توکن میمبتنی بر اتریوم است، تمام کیف پول های اتریو  ERC 20یک توکن  GNTاز آنجا که 

و  MyEtherWalletرا دارند. به طور مثال  GNTکنند، توانایی ذخیره سازی میپشتیبانی  ERC 20های 

Coinomi توانید توکن های مختلف خود را در آنها تعریف میا هستند که از این دسته کیف پول ه

 نمایید.
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 سورس تصویر

، Ledgerالبته تعدادی از کیف پول های چند رمزارزی معتبر از جمله کیف پول های سخت افزاری 

Trezor  و کیف پول های دسکتاپ و موبایلExodus  وJaxx  نیز به طور مستقیم از توکن هایGNT 

 کنند.میپشتیبانی  GOLEMشبکه 

 

 بیشتر بخوانید:

 Ledgerهمه چیز درباره 

 کدام اند؟ 2018بهترین کیف پول های دسکتاپ برای رمزارز ها در سال  

  )mobile wallets(پول برتر رمزارز ها در موبایلهفت کیف  
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 GOLEMتیم 

 

سال در زمینه سیاست و اقتصاد بین  6، به مدت Julian Zawistowskiآقای  GOLEMمدیر عامل 

 الملل تحصیل کرده و عالوه بر آن مدارک باالیی در زمینه هنر نیز دریافت کرده است.

لهستان واقع شده است، ولی بسیاری از اعضای تیم آن به  Warsawدر شهر  GOLEMدفتر مرکزی 

ز اکنند. برای مشاهده لیست کاملی میصورت دور کاری و از اقصی نقاط جهان برای این شرکت کار 

 شان( بر روی لینک زیر Linkedinو سوابق تجربی آنها )با بررسی اکانت های  GOLEMاعضای تیم 

 کلیک نمایید.

 

 GOLEMلیست کامل اعضای تیم 
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 GOLEMاستخدام در 

 

 

 

ین ادر حال حاضر مشغول استخدام برنامه نویسان حرفه ای است و اگر  GOLEMجالب است بدانید که 

 بفرستید. GOLEMتوانید رزومه خود را برای میبینید، میتوانایی رو در خودتان 

 

 GOLEMاستخدام در پروژه 
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