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FOAM  .این پروتکل به منظور تقویت یک پروتکل باز برای بازار های داده جغرافیایی و غیر متمرکز است

قابل کاربردی هر برنامه  یتواند برا یکه ماز جهان طراحی شده است  1کاربران برای ایجاد نقشه های اجماع محور

امکان محافظت از فضای فیزیکی در  FOAM . نقشه باید همزمان با تکامل و تغییر فناوری تغییر کنند.اعتماد باشد

با یک توکن نرم افزار رمزنگاری بهره می گیرد.  2این پروتکل از قدرت اتریوم فضای بالک چین را فراهم می نماید.

 .[1] مورد استفاده قرار می گیرد به شبکه هویت ییدتأاین توکن برای ارائه کار محاسباتی و 

های کاربردی طراحی برای ارائه پروتکل های فضایی، استانداردها و برنامه FOAMعناصر مؤلفه ای پروتکل 

شده اند که داده های جغرافیایی را به بالک چین وارد می کنند و نقشه های اجماع محور جهان را تقویت می کنند. 

 و تعامل یهماهنگه و کاربران توزیع شده را برای بود FOAMمکانیسم های توکن و اقتصاد کریپتو از عناصر پایه ای 

 به روشی غیر متمرکز و بدون مجوز تقویت می کنند.

 FOAMعناصر سازنده  -1-1

داشته اختیار خود را  یاطالعات مکان شخص مالکیت یداست که کاربران با ینا FOAM اصلیتفکر ایده و 

 است متعهد FOAM .که می خواهند به اشتراک بگذارندد و بتوانند در هر زمانی که مایلند آن را با هر کسی باشن

از  یکه سطح باالتر حل کند یکاربرد یاستانداردها و برنامه ها یی،فضا یبا ارائه پروتکل ها این نیاز اساسی را

 .دهند یارائه م بر مکان یمعمول و خدمات مبتن یاییجغراف یها فناوریرا نسبت به  یریو انعطاف پذ یتامن

                                                      
1 Consensus-driven 

2 Ethereum 
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اده است. این افراد را تحت تأثیر قرار د ،مبتنی بر مکان زندگی درون شهری و خارج از شهریسرویس های 

 یرساختز ینده،آجایی افراد و نحوه تحویل محصوالت مختلف به آنها را تغییر داده اند. در بهسرویس ها چگونگی جا

 ییاطالعات فضا هبه شدت ب اشیاء ینترنتمستقل و ا یهنقل یلوسا تااز بورس اوراق بهادار  ،یجهان یاتیح یجمع یها

 یقاز طرتوزیع ریسک  و نگاری شدهامکان انجام تراکنش های امن رمز یجادا یبرا بالک چین ها .وابسته خواهند بود

 یلپتانس از بالک چین ها .اندشخص ثالث مورد اعتماد به وجود آمده  یکبه  یازبدون ن همتا به همتا، یشبکه ها

 .برخوردارند یندهآ یمو خود تنظ امن نوظهور یها یرساختز یجادا یبراباالیی 

 جماعا یاییجغراف یشوند، به داده ها یم ایجادهوشمند  یقراردادها بر مبنایکه  یدیجدکاربردی  یبرنامه ها

نقشه منبع  یک یجادا یبرا یقبل یتالش ها .باشداعتماد  قابل و ییدتواند مورد تا یکه م نیاز خواهند داشتمحور 

 یبه علت کمبود بودجه برا باشدها  ینماش توسطقابل خواندن نیز و  ییدقابل تا انسان ها، یقابل خواندن برا که ،باز

دهد تا  یاجازه مبه پایگاه های کاربری اجتماعات محلی  FOAMپروتکل  است. خوردهمنبع باز شکسته  یپروژه ها

 .را به طور مؤثری حل نمایند نقشه ها یباز برا یارتباط یاستانداردهامشکل توسعه زیرساخت پیرامون 

 

 
 

 مکان، تجربه کاربری و تأیید کدگذاریمشکالت:  -1-1

به کاربران و توسعه برای کمک  FOAMموجود وجود دارد که  ییفضا یسه مشکل در ارتباط با پروتکل ها

 .ایجاد شده است ،در حل آنهامحل  ییدبر تا یهوشمند و پروژه ها و خدمات مبتن یقراردادها ین،چ کدهندگان بال

( تأییدیه 3( تجربه کاربری برای برنامه های کاربردی خاص و 2مکان،  کدگذاری( استانداردهای 1این مشکالت به 

 گواه اثبات مکان

(Proof of Location) 

 ایندکس فضایی و

 سازیبرنامه تحت وب بصری

استاندارد مختصات 

 کدگذاری فضایی

یک استاندارد باز با قابلیت همکاری متقابل 

برای مکان که در بستر قراردادهای 

 هوشمند اتریوم قرار دارد. 

یک اکسپلورر تصویری بالک چین همه 

با  تا سازد یکه کاربران را قادر ممنظوره 

د و از آنها آشنا شون ییفضا یداده ها

  کنند. استفاده

 یک یاکه آ یندر مورد ا اجماع

 قابل تأییدیعامل به طور  یا یدادرو

در زمان و  مشخصنقطه  یکدر 

 .است فضا
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برای  FOAMهر کدام از عناصر مؤلفه ای  ربوط می شوند.م ،های امن در مورد صحت و اعتبار داده های مکانی

( 3( ایندکس فضایی و بصری سازی و 2فضایی،  -کدگذاری ( مختصات 1مشخص کردن مشکل مربوط به آن شامل 

 گواه اثبات مکان طراحی شده اند.

 مکان کدگذاری -1-1-1

یا مختصات مکانی در ها، آدرس های فیزیکی در حال حاضر هیچ استاندارد پذیرفته شده ای برای تعبیه مکان

 .ایجاد نشده است یاییجغراف یداده ها یبررس یباز برا روشی متن ین،عالوه بر اهای هوشمند وجود ندارد. قرارداد

زبانی مشترک برای ارجاع و ایندکس دنیای فیزیکی می باشند. های هوشمند برای بقاء در این حوزه نیازمند قرارداد

. در طول تاریخ از روش های استعالوه بر این، مشکل مربوط به استاندارد های مکانی یک مسئله حل نشده 

و عرض جغرافیایی برای رمزگذاری مکان های فیزیکی به آدرس های مشخص وجود داشته متعددی مانند طول 

با یکدیگر رقابت می  تر یقدق یاطالعات مکان دستیابی به یمستقل برا یخودروساز یها شرکت که یدر حال است.

شده از سوی سازمان  بنابر آمار ارائه .هستندفاقد آدرس  ینزمکره سطح  نقاط روی است که اکثر ینا یتواقع ،کنند

 درصد از جهان به صورت مشخص آدرس دهی نشده است. 01ملل، 

در ابتدا بشر نقشه ها و سیستم های مسیریابی در طول تاریخ از نقش محوری در زندگی بشر برخوردار بوده اند. 

متمرکز  یقشه بردارن یپروژه هااز نقشه های دستی با روش های اندازه گیری غیر استاندارد مانند شمارش قدم به 

دیجیتالی مبتنی بر فناوری های پیشرفته  یبردارات کاربران حرکت نمود. در حال حاضر نیز از نقشه نظرمبتنی بر 

مانند تصاویر ماهواره ای، سیستم های اطالعات جغرافیایی و حتی خودرو های ارائه دهنده دید خیابانی استفاده 

به عنوان ارائه  HEREدر حال حاضر، گوگل پرچمدار ارائه نقشه های مورد نظر کاربران نهایی می باشد.  شده است.

تحت مالکیت  HERE( پس از گوگل قرار دارد. GPS) 1یاب جهانینده واحد های مستقل سیستم موقعیتده

اینجا نمایان می شود زیرا  مشکل اصلی درقرار دارد.  TomTomترین خودرو سازان آلمانی و کنسرسیومی از بزرگ

کسی که نقشه ها را کنترل می کند چگونگی مسیریابی جهانیان و حتی عملکرد برنامه های کاربردی نیازمند داده 

دهی متعددی در گذر زمان . سیستم های آدرسمحور را نیز تعیین می نماید-های جغرافیایی قابل تأیید و اجماع

 یابیارز 1شکل از دستیابی به هدف تعیین شده باز مانده اند. در  ،ها به دلیلیظهور کرده اند ولی هر کدام از آن

 آورده شده است. یمکان یتموقع یکدگذار یها یستمس مربوط به

OpenStreetMap (OSM به عنوان یک ) یکی از مهم ترین  ، یهمکارمبتنی بر و  باز متن ینقشه بردارپروژه

توسط میلیون ها مشارکت کننده  OSMاست.  یاختصاص ینقشه بردار یها پروژه های یگردجایگزین های گوگل و 

به سرعت در حال رشد است و در حال حاضر توسط  OSMاز سراسر جهان ایجاد شده و استفاده از آن رایگان است. 

                                                      
1 Global Positioning System (GPS) 
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Mapbox، Apple Maps ،PokemonGO ،Foursquare ،Craigslist .ارزش  و ... مورد استفاده قرار می گیرد

به  1متن باز و انبوه سپاری شده یمجوزهای مربوط به داده های نقشه برداری گوگل همزمان با بهبود این نقشه

نیاز دارد تا بر مبنای حقایق توافق شده اجرا شود چرا که در غیر این  OSMبا این حال، شدت در حال کاهش است. 

به استاندارد مکانی  OSMصورت امکان بهره برداری از پتانسیل توسعه زیرساخت بالک چین وجود نخواهد داشت. 

ا فضاهای متن باز، رایگان و با قابلیت همکاری متقابل برای برنامه های کاربردی بالک چین نیاز خواهد داشت ت

 آفالین را به صورت امن به دارایی های آنالین متصل نماید. 

 

 یمکان تیموقع یکدگذار یها ستمیس یابیارز -1شکل 

 تجربه کاربری -1-1-1

 یشرفتهپ یتجربه کاربر رابط های از گیریبهرهبا  یدبا ی،مکان یتموقع یگذاراستاندارد کد یکبه  یازهمانند ن

 یبرا ییرابط ها یناز چن یینمونه ها .وجود داشته باشد، تجسم و تفکر در مورد داده ها ارتباط برقراریامکان 

با این وجود، رابط های موجود با زیرساخت بالک چین باز قابل  وجود دارد یاییمتمرکز جغراف یمجموعه داده ها

 از بالک چین یاییجغراف یتجسم داده ها یبرا یباز تجربه کاربر استاندارد یچه ین،عالوه بر امقایسه نمی باشند. 

 .وجود ندارد

های بصری سازی نقشه به ابزارهای کاربردی متعددی در مورد پروژه های بالک چین وجود دارد که مورد

 برداری نیاز خواهند داشت که از جمله آنها می توان به موارد زیر اشاره کرد.

 زنجیره تأمین 

 های انرژیبازار 

 کمشاوره امال 

                                                      
1 Crowdsource 
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 قابلیت حمل 

 بازی های وابسته به مکان 

 

 

 

 

. است حیاتی یاربسکاربردی بالک چینی  یبرنامه ها یناز ا یکهر  یبرا یسازیرتصو یانقشه  مؤلفه یکوجود 

در تالش است تا راه حلی برای  FOAM. وجود ندارد یاییجغراف یداده ها یبرابالک چینی  ابزار یچدر حال حاضر ه

 این مشکل ارائه نماید.

 تأیید مکان -1-1-3

می تواند مشکل آفرین باشد و  GPS. اتکا به وجود ندارد یقابل اعتماد مکان ییدتأ یسسرو یچدر حال حاضر ه

 .یستابزار قابل قبول ن یک GPS ،اجرا شود ییمستقل از اطالعات فضا یدباقرارداد هوشمند  یککه  یزمان

 .تحریف آن وجود دارد یا سازیمسدود  ،جعل امکان یبه راحت یرازاست  GPS یبرایک امر ضروری  یریگیبانپشت

 یهوشمند مبتن یمکان در قراردادها یبررس یبرا یمطمئن روش واقعاً یچاست که در حال حاضر ه یبدان معن ینا

 .متمرکز وجود ندارد یرغ کاربردی یبرنامه ها یابالک چین  بر

های متنوع آن دارای محدودیت هایی مانند نیاز به وجود ( با وجود کاربردGPSموقعیت یاب جهانی )سیستم 

موجود در مدار زمین برای ثبت موقعیت مکانی است که استفاده از آن در مکان  یچهار سیگنال راهنما از ماهواره ها

را  یامپچهار  این یافتدر یزان خراش ها نآسموجود و  یتراکم شهرده را تقریباً غیر ممکن می سازد. یهای سرپوش

 ین،عالوه بر انیز در مجاورت بناهای بلند وجود دارد.  1. همچنین مشکل سیگنال های چند مسیرهندک یمشکل م

از  مصرف باالی انرژی نیز یکی دیگر به دست آورد.را  یقمختصات دق یک ،کشد تا دستگاه یطول م یقهدق ینچند

 یناوبر یجهان یستمس ( می باشد.IoTدر تجهیزات مربوط به اینترنت اشیاء ) GPSکارگیری موانع پیش روی به

 2شکل تجهیزات اینترنت اشیاء به همراه دارد که در  یتموقع یتتثب( تهدیدات متعددی برای GNSS) 2یماهواره ا

 به آنها اشاره شده است.

در زمان و  ،عامل یا یدادرو یک حضوردر مورد اجماعی به شکل قابل تأییدی، در تالش است تا مکان گواه اثبات 

 ارائه نماید.نقطه مشخص  یکدر و  مکان معین

                                                      
1 Multi-path 

2 Global Navigation Satellite System (GNSS) 
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 اءیاش نترنتیا زاتیتجه تیموقع تیتثب یبرا GNSS داتیتهد -1شکل 

 

راه حل ها: مختصات کدگذاری فضایی، بصری سازی ایندکس فضایی، گواه اثبات  -1-3

 مکان

 برای مشکالت مربوط به نقشه ها در این بخش معرفی می شوند. FOAMراه حل های ارائه شده توسط 

 فضایی: استاندارد مکانی باز بر روی اتریوم –مختصات کدگذاری  -1-3-1

کان به اشتراک گذاری یک نقطه شروع برای استاندارد م FOAM( پروژه CSC) 1مختصات کدگذاری فضایی

ادعای تغییر ناپذیر برای هر آدرس بر روی بالک  که به هر قرارداد هوشمند اجازه می دهد تا یک شده می باشد

یک قرارداد هوشمند اتریوم است  ،مختصات کدگذاری فضایی چین و مختصات متناظر آن مکان در نقشه ایجاد کند.

                                                      
1 Crypto-Spatial Coordinate (CSC) 

 GNSSماهواره های 

 LOSسیگنال 
 اختمان هاانسداد بین س

Foliage 

 چند مسیری

 جعل سمت کاربر

GNSS های محلیهکنندتداخل منتقل کمکی 

 کالهبرداری/ مسدودسازی
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می شود و بر روی زنجیر/ خارج از زنجیر مشخص که با آدرس های فیزیکی متناظر تعیین شده در فضای فیزیکی 

ین موضوع به آدرس های فیزیکی محیط ساخت اجازه می دهد تا آدرس متناظر قرارداد هوشمند اقابل تأیید است. 

 ،قابل دسترسی برای برنامه های کاربردی غیر متمرکز داشته باشند. این پروتکل به دلیل سادگی مفهومی و ریاضی

 Geohashاستاندارد  یایاز مزا یگرد یکیاز آن به عنوان مبنای کار خود استفاده کرده است.  Geohashاستاندارد 

 ست.یعموم حوزهاست که در  ینا

می تواند توسط هر قرارداد هوشمندی برای ادعا در مورد/ ارجاع  (CSC) استاندارد مختصات کدگذاری فضایی

در صورت استفاده در پروژه ها و مورد های کاربردی  CSCبه یک مکان در محیط فیزیکی مورد استفاده قرار گیرد. 

می تواند به  CSCدر ابعاد فضایی را فراهم می نماید. های هوشمند جام تراکنش های مربوط به قراردادامکان ان

و اتریوم در  تراکنشهر گونه  انجام یکه براهای فضایی مورد استفاده قرار گیرد عنوان یک نقطه ارجاع برای رویداد

ذاتًا دارای  Geohashآنجایی که  زقابل استفاده می باشند. ا اتریوم یمجاز ینماشبالک چین های سازگار با  یگرد یا

 IOTساختار سلسله مراتبی است، قراردادی که به یک ساختمان اشاره می کند و قراردادی که به دستگاه های 

 وابط فضایی می باشند.موجود در آن ساختمان اشاره می نماید به صورت خودکار دارای ر
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 شاخص فضایی و بصری سازی -1-3-1

 - یک اکسپلورر بالک چین همه منظوره -

برای هر برنامه کاربردی غیر  Front-End( می تواند به عنوان یک رابط SIV) شاخص فضایی و بصری سازی

 متمرکز نیازمند بصری سازی قراردارد هوشمند بر روی نقشه مورد استفاده قرار گیرد.

 

  
به عنوان نقطه  عالوه بر اینکه به بالک چین اجازه می دهند تا مختصات کدگذاری فضایی های استاندارد

کنند؛ به قرارداد های هوشمند مرتبط با فضا که از  هوشمند مرتبط با فضا عملمرجع قابل اتکا برای قرارداد های 

CSC  نیز اجازه می دهند تا جست و جو شده و در ها استفاده می کنندSIV  .ها نمایش داده شوند SIV به عنوان

یک برنامه کاربردی تحت وب متن باز، یک رابط تجربه کاربر بصری است که برای موارد زیر در نظر گرفته شده 

 اند.
کارگیری و عمل بر روی هایجاد امکان تعامل، درک، ب (1

 ها SCSقراردادهای هوشمند استفاده کننده از 

عمل به عنوان مبنایی برای طیف گسترده ای از برنامه های  (2

 FOAMکاربردی ساخته شده بر اساس پروتکل 
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 (SIV) یساز یو بصر ییشاخص فضا هایکارکرد -1-3-1-1

 شامل موارد زیر می باشد. SIVمهم ترین کارکردهای 

 ها CSC. ناوبری 1

صورت مستقیم در برنامه کاربردی نمایش داده به CSCهای هوشمند اختصاصی قرارداد

می شوند. کاربران بر اساس مورد های کاربردی می توانند از فیلترهای مختلف برای 

  ها استفاده کنند. CSCنمایش هر 

 توسعه قرارداد هوشمند. 1

به عنوان یک قرارداد هوشمند با ارجاع  uPortیا  Metamaskبا استفاده از  CSCیک 

 مستقیم به ایندکس فضایی توسعه داده می شود.
 

 در ایندکس فضایی CSCبصری سازی قرارداد های هوشمند جدید . 3

پروتکل ایندکس فضایی شرایط مورد نیاز را در زمان توسعه یک قرارداد هوشمند با ارجاع 

  بصری سازی می نماید. SIVکنترل کرده و به صورت خودکار آن را در  CSCبه 

 

 گواه اثبات مکان -1-3-3

FOAM  گواه اثبات مکان قابل تأیید و امن را معرفی کرده است. هدف راه حل گواه اثبات مکان این است که

چارچوب و زیرساختی را برای پشتیبانی از جایگزین های غیر متمرکز، محافظ حریم خصوصی، بسیار دقیق و مقاوم 

که به دنبال هزینه های پرداخت شده یک پروتکل اشتراکی و باز است  FOAMارائه نماید.  GPSدر برابر سانسور 

اساسی برای تهیه آرشیو از نسخه کامل از  ،مکان یک پروتکل زیرساختیبرای نمونه های مشابه متمرکز نمی باشد. 

 یک بر اساسساخته شده کاربردی  یبرنامه ها یستمتواند اکوس یممی باشد و  WEB3اقتصاد غیر متمرکز 

 .کند یترا تقو شده ییداستاندارد مکان تأ

می باشد. اثبات مکان ذاتاً  CSCو  SIVکارگیری عناصر ی از قابلیت های اصلی حاصل از بهگواه اثبات مکان یک

و  یید، تأمشارکت یثبت شده توسط کاربران براداده های شامل استفاده از یک فرآیند تکرارپذیر خواهد بود که 

 اثبات مکان است.گواه  یینتع
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 اثبات مکانویژگی های گواه  -1-3-3-1

Token Curated Registries  توسطFOAM معرفی شده اند. همان طور  ،جغرافیایی یبرای نقاط مورد عالقه

های هد تا به عنوان دفتر ثبت قرارداداست که به بالک چین اجازه می د 1فهرستی CSCکه اشاره شد استاندارد 

می دهد تا جست و جو شده و بصری ساز ایندکس  فضایی عمل کند. عالوه بر این به قراردادهای فضایی اجازه

بالک های سازنده برنامه های کاربردی غیر متمرکز  Token Curated Registries (TCR)فضایی نمایش داده شوند. 

برای ایجاد  یک مدل اقتصادی کریپتو TCR. [2]دیجیتال است  ساس توکن های قابل تعویض و کمیاببر ا

دارندگان مستقل توکن به منظور برای نگه یذات یاقتصاد یها یزهانگهای قابل خواندن توسط انسان است که لیست

و رأی دارندگان توکن های   FOAM توکن های توسط یستل یمحتواروزرسانی لیست ها را شامل می شود. به

FOAM تئوری و تفکر پشت  .شود یم یبانیپشتTCR است  ینقاط مورد عالقه محلشه های خصوصی و همانند نق

کنندگان به دلیل مسائل اقتصادی و اعتباری از انگیزه باالیی برای دستیابی به نتایج باکیفیت که مشارکت

 برخوردارند. 

 2ها، ابزار قدرتمندی برای شکل جدیدی از نقشه برداری و نگهداری نقاط مورد عالقه TCRها و  CSCترکیب 

(POI ایجاد می کند. بر این اساس، کاربران )FOAM  داران در بر کار نقشه مناسبی برای های ینجانشمی توانند

را نگهداری  یشهر یها یابانختراکم باشند که داده های جغرافیایی درباره همه چیز از نقشه برداری تا  یخطول تار

های محلی و اعضای مورد عالقه برای بازار ثبت نقاط با تضمین کنترل بر روی FOAMمی کنند. با این وجود، 

اجازه می دهد تا فراهم  FOAMعمل مربوط به نگهداری سوابق تاریخی را یک مرحله ارتقاء داده است.  ،جامعه خود

 کنندگان اطالعات توسط مشارکت کنندگان محلی اعتبارسنجی شوند.

 
  

                                                      
1 Registry 

2 Points of Interest (POI) 
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 FOAMبررسی وضعیت قیمت  -1-4

دالر  19129399در ازای  FOAMدر زمان نگارش این مطلب، هر  CoinMarketCapهای سایت بر اساس آمار

منتشر  FOAMدالر است و در مجموع یک میلیارد  0،030،083معامله می شود. حجم بازار این رمز ارز برابر 

از  FOAMعدد از آن استخراج شده است. نمودار تغییرات قیمتی  263،195،992خواهد شد که در حال حاضر 

 .[3] آورده شده است 3شکل زمان پیدایش آن تا به امروز در 

 

 FOAM یمتیق راتیینمودار تغ -3شکل 

 

 

https://coinmarketcap.com/currencies/foam/


 12 

 

 عمناب

 

[

1 ] 

FOAM“ 9FOAM Whitepaper ”9Foamspace Corp, 2018. 

[

2 ] 

“Token Curated Registry (TCR) Design Patterns ”9Hacker Noon .Available: 

https://hackernoon.com [.2118/. ]دستیابی در   

[

3 ] 

“FOAM" ,CoinMarketCap .Available: https://coinmarketcap.com/currencies/foam./ 

 

 



 

 یارزها ین،چبالک یزبان در حوزه فناور یفارس یخبر یگاهپا ینتربزرگ یرانا ینکو

 1392در سال  یتوب سا یناست. ا ینمرتبط با بالکچ یهاشده و پلتفرم یرمزنگار

آموزش و مشاوره به جامعه  ی،رسانو آرش محبوب، با هدف اطالع یلوندتوسط بابک جل

دى ماه همان  14مقاله آن در  ینشد و اول ندازیاراهمند به رمز ارزها زبان عالقه یفارس

 ینا یاز معرف یرانا نی. هدف کویدمنتشر گرد «یست؟چ ینکو یتب»سال، با عنوان 

 یفناور یناز ا یحدر راستاى استفاده صح آموزشیو  پژوهشی یطیمح یجادا یفناور

 زبان است. یو رفاه به جوامع فارس یالتجهت ارائه تسه

 نویسنده:

example@yahoo.com :آدرس ایمیل 

https://coiniran.com 

https://coiniran.com/
https://coiniran.com/
https://twitter.com/coiniran
https://t.me/coiniran
https://m.facebook.com/newscoiniran/
https://t.me/coiniranbot
https://www.instagram.com/coiniran/
https://coiniran.com/

