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 منتشر شده توسط نویسنده

 : آرمان جنگ میرینام نویسنده

 تماس با نویسنده:  کوین ایران 

https://fanlink.to/RmaNPersonal 
 

کوین ایران بزرگترین پایگاه خبری فارسی زبان در حوزه فناوری  

بالکچین، ارزهای رمزنگاری شده و پلتفرم های مرتبط با 

توسط بابک  ١٣٩٢بالکچین است. این وب سایت در سال 

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

ارزها راه اندازی شد و  رمزبه جامعه فارسی زبان عالقه مند به 

بیت کوین »دى ماه همان سال، با عنوان  ١۴اولین مقاله آن در 

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

و آموزشى در راستاى استفاده  فناوری ایجاد محیطی پژوهشى

صحیح از این فناوری جهت ارائه تسهیالت و رفاه به جوامع 

 .فارسی زبان است

www.coiniran.com 

 

http://www.coiniran.com/
https://fanlink.to/RmaNPersonal
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به صورت غیر متمرکز ، IPFS آموزش آپلود فایل و هاستینگ مجانی یک وب سایت در  

 

 

Ipfs/ سورس تصویر 

 

و پتانسیل آن برای ذخیره و اشتراک فایل های مختلف و از همه  IPFSدر مقاله پیش، به معرفی پلتفرم 

 مهم تر، هاستینگ یک وب سایت به صورت غیر متمرکز پرداختیم.

کارکرد این  روند شما را با IPFSدر این مقاله سعی می کنیم تا در گام اول، ابتدا با آپلود یک فایل در 

به عنوان یک هاستینگ مجانی و  IPFSپلتفرم آشنا کنیم، و سپس با آپلود تمام فایل های یک سایت، از 

 غیر متمرکز برای سایت خود استفاده کنیم.

 

 بیشتر بخوانید:

 (IPFSها ) تیوب سا رمتمرکزیغ نگیو هاست لیپلتفرم اشتراک فا یمعرف

http://www.coiniran.com/
https://en.wikipedia.org/wiki/File:Ipfs-logo-1024-ice-text.png
https://en.wikipedia.org/wiki/File:Ipfs-logo-1024-ice-text.png
https://coiniran.com/ipfs-introduction/
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 IPFSدانلود و نصب 

را با کلیک بر  go-ipfs، کافی است تا به لینک زیر بروید و جدید ترین نسخه ipfsبرای دانلود و نصب 

 دانلود نمایید. ”Download go-ipfs“روی دکمه 

ipfs  نیازی به نصب ندارد و باید تنها بعد از دانلود، محتویات فایلzip  ،دانلود شده را در یک فولدر دلخواه

extract .نمایید 

 IPFSراه اندازی 

ipfs  رابط گرافیکی ندارد و برای استفاده و تعامل با آن حتما باید از کد های دستوری استفاده کنید. به

در  cmdکرده ایم می رویم و و با وارد کردن عبارت  extractرا در آنجا  ipfs، به فولدری که این منظور

address bar  باالی پنجره و زدن کلیدEnter یک پنجره ،Command Prompt  در این قسمت باز

 می کنیم.

 

 

http://www.coiniran.com/
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کنید )تنها  initز آن را تنظیمات اولیه مورد نیاز خود را انجام دهد، باید قبل از هر چی ipfsبرای این که 

 یک بار الزم است که این کار را انجام دهید(.

 باز کرده و دستور Command Promptهمان طور که گفته شد، یک پنجره 

Ipfs init 

 می زنیم. Enterرا وارد کرده و 

 

 

 IPFSاستفاده از 

متصل شویم. برای  IPFS)آپلود فایل و ...( باید به دیگر گره های شبکه  ipfsقبل از انجام هر کاری در 

 استفاده می کنیم. IPFS Daemonانجام این کار از یک 

 دیگر باز کرده و دستور Command Promptبه این منظور، دوباره در همان فولدر یک پنجره 

Ipfs daemon 

همه چیز به درستی پیش رود، اطالعات زیر نمایش داده را اجرا می کنیم. اگر فیلترشکن شما قطع باشد و 

 می شود:

http://www.coiniran.com/
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 ، به هیچ وجه نباید از فیلترشکن استفاده کنید.Daemonبرای اجرای دستور  توجه:

در حال اجرا باشد. به  Daemonهمیشه باید یک پنجره  IPFSبرای تعامل با شبکه  نکته بسیار مهم:

 Command Promptهمین دلیل تمام عملیاتی که از این پس انجام می دهیم، در پنجره های دیگر 

 باید همیشه در حال اجرا باشد. Daemonاست و پنجره 

 

 IPFSتست اتصال به شبکه 

لدر باز جدید در این فو command prompt، یک پنجره ipfsبرای اطمینان از اتصال خود به شبکه 

 باید همیشه باز باشد(: daemonکرده و دستور زیر را وارد کنید )پنجره 

Ipfs cat QmYwAPJzv5CZsnA625s3Xf2nemtYgPpHdWEz79ojWnPbdG/readme 

را در کنسول به شما نشان می دهد. در مثال باال  ipfs، محتویات متنی یک فایل در شبکه ipfs catدستور 

آن خوانده می شود که نتیجه ی آن  readmeرفته و فایل  ipfsبا استفاده از هش به یک فولدر در شبکه 

 به شکل زیر در می آید:

http://www.coiniran.com/
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https://gateway.ipfs.io/ipfs/QmYwAPJzv5CZsnA625s3Xf2nemtYgPpHdWEz79ojWnPbdG/readme 

 

 

 IPFSربری گرافیکی تحت وب برای رابط کا

 ipfsباید از کد های دستوری استفاده کنید، ولی پس از اجرای دستور  ipfsبا وجود این که برای تعامل با 

daemon می توانید اطالعات گره خود در شبکه ،ipfs  و گره هایی که به آن ها متصل شده اید را با

 ظاهری بسیار شیک و زیبا مشاهده نمایید.

را در مرورگر خود  http://localhost:5001/webuiبرای ورود به این کنسول تحت وب باید آدرس 

 وارد نمایید.

 

 

 

 

http://www.coiniran.com/
http://localhost:5001/webui
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در این کنسول حتی می توانید موقعیت جغرافیایی گره های مختلفی که به آن متصل هستید را نیز بر روی 

 ببینید.کره زمین 

 

 

 

http://www.coiniran.com/
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 IPFSآپلود یک فایل بر روی 

آپلود کرده  ipfsدر شبکه  addباید ابتدا آن را با استفاده از دستور  IPFSبرای آپلود یک فایل در شبکه 

 نماییم.  pinو سپس آن را 

 فایل مورد نظر خود را آپلود می کنیم. ipfs addپس ابتدا با استفاده از دستور 

 

 

برای آن فایل یک هش منحصر به فرد تعریف می کند که از آن به  ipfsپس از آپلود یک فایل، شبکه 

 بعد این فایل تنها با آن هش شناخته می شود.

 کنیم. pinو هش منحصر به فردش در شبکه  pinحال باید فایل را با استفاده از دستور 

 

 

ساعت خواهد بود.  24نکنید، عمر فایل شما نهایتا  pinا آپلود کنید ولی آن ر ipfsاگر فایلی را در شبکه 

pin  کردن، گره های دیگر شبکه را نیز از وجود این فایل با خبر می کند و تعدادی از گره های دیگر نیز

 باقی می ماند. ipfsاین فایل را در سیستم خود هاست می کنند و فایل شما تقریبا برای همیشه در شبکه 

 

 بیشتر بخوانید:

 هش به زبان ساده

 

 

 

 

http://www.coiniran.com/
https://coiniran.com/hash-for-begginers/
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 IPFSدانلود و تست فایل های آپلود شده در 

را راه اندازی کرده  Gateway، سرویسی به نام IPFSبرای یکپارچگی وب فعلی و شبکه  ipfsوب سایت 

را از طریق یک مرورگر معمولی و با  IPFSاست که دانلود فایل ها و فولدر های ذخیره شده در شبکه 

 نیز میسر می سازد. httpپروتکل 

 برای این کار کافی است تا عبارت

https://gateway.ipfs.io/ipfs/ 

شده ی خود را نیز وارد کنید. برای فایل  را در مرورگر خود وارد کرده و در انتهای آن هش فایل آپلود

pdf :ای که در این آموزش آپلود  کردیم، آدرس دانلود به شکل زیر در می آید 

https://gateway.ipfs.io/ipfs/Qme7sgttVgsxaD8XNUmoygKQ2rt499Fen1962VkGWDF889 

 سیستم تان دانلود بر روی Storjمعرفی پلفترم  pdf  با وارد کردن این آدرس در مرورگر خود، فایل

 

 

 IPFSهاستینگ فایل های یک وب سایت به صورت مجانی بر روی 

 

، شباهت بسیاری به آپلود فایل دارد؛ تنها تفاوت آن این است که در اینجا ipfsهاست یک وب سایت در 

 کنید. pinبه جای آپلود یک فایل، باید فولدر حاوی فایل های سایت و تمامی محتویات آن را آپلود و 

 باید از دستور  ipfsبرای آپلود یک فولدر و تمام محتویات آن در 

Ipfs add “folder path” –r 

، باید آدرس فولدر حاوی ”folder path“کنیم. همان طور که در شکل زیر می بینید، به جای استفاده 

نیز به این معنی است که تمام فایل های درون این  r–محتویات وب سایت خود را وارد کنید. عبارت 

 فولدر نیز به ترتیب آپلود شوند.

 

http://www.coiniran.com/
https://gateway.ipfs.io/ipfs/Qme7sgttVgsxaD8XNUmoygKQ2rt499Fen1962VkGWDF889
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با اجرای این دستور، تمامی فایل ها و محتویات این فولدر، به ترتیب آپلود شده و برای هر کدام یک هش 

 تولید می شود. ipfsمنحصر به فرد در شبکه 

 

 

 

http://www.coiniran.com/
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کنیم. به این  pinکردن تمام فایل های آپلود شده کافی است تا تنها هش فولدر اصلی را  pinحال برای 

 ده که هش فولدر اصلی است را کپی می کنیم.منظور، آخرین هش تولید ش

 

 

 

استفاده کرده و به  ipfs pin lsاز  ipfs pinکردن تمام محتویات یک فولدر، به جای دستور  pinبرای 

 جای استفاده از هش یک فایل خاص، هش فولدر را استفاده می کنیم.

Ipfs pin ls <folder hash> 

شدن تمام فایل ها  pinظاهر شده و این به معنای  recursiveعبارت با انجام دستور باال مانند شکل زیر 

 می باشد.

 

 

 

 

 

http://www.coiniran.com/
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 IPFSمشاهده وب سایت آپلود شده در 

استفاده کرده  Gateway، کافی است تا باز هم از ipfsبرای مشاهده و اجرای وب سایت آپلود شده در 

 و این بار به جای هش فایل، هش فولدر حاوی فایل های سایت را در آن جایگزین کنیم.

هاست کردیم، بر  IPFSبرای مشاهده وب سایتی که در این مثال، آن را به طور غیر متمرکز در شبکه 

 .روی لینک زیر کلیک کنید

https://gateway.ipfs.io/ipfs/Qmao2aWUWDgQgQm1cW4PN4f1oSVnKfq18iLKsHEfvAD2oT/ 

 

 منابع:

https://ipfs.io/docs/examples/example-viewer/example#../pinning/readme.md 

https://medium.com/@merunasgrincalaitis/how-to-host-your-ipfs-files-online-forever-f0c56b9b5398 

https://medium.com/@chrismatthieu/hosting-a-website-via-ipfs-for-free-afee39b84553 

https://medium.com/@mycoralhealth/learn-to-securely-share-files-on-the-blockchain-with-ipfs-

219ee47df54c 

https://ipfs.io/docs/examples/example-viewer/example#./home/readme.md 

http://www.coiniran.com/
https://gateway.ipfs.io/ipfs/Qmao2aWUWDgQgQm1cW4PN4f1oSVnKfq18iLKsHEfvAD2oT/
https://ipfs.io/docs/examples/example-viewer/example#../pinning/readme.md
https://medium.com/@merunasgrincalaitis/how-to-host-your-ipfs-files-online-forever-f0c56b9b5398
https://medium.com/@chrismatthieu/hosting-a-website-via-ipfs-for-free-afee39b84553
https://medium.com/@mycoralhealth/learn-to-securely-share-files-on-the-blockchain-with-ipfs-219ee47df54c
https://medium.com/@mycoralhealth/learn-to-securely-share-files-on-the-blockchain-with-ipfs-219ee47df54c
https://ipfs.io/docs/examples/example-viewer/example%23./home/readme.md

