
 

 رانیدر ا نیبالکچبر بستر  یپروژه شبکه علم نیاز اول ییرونماهمایش 

است که خواننده، منتقد،  IPFS گذاری دانش بر پایه شبکه اتریوم بالکچین وهرمس یک پلتفرم به اشتراک
دهد که دانش بیشتری حال این فرصت را به تمامی کاربران میکند. درعیننویسنده و اساتید را به هم متصل می

گذاری علم تعامل داشته باشند. این پلتفرم یک منبع برای دانشجویان داشته باشند و با یکدیگر از طریق اشتراک
گذاری مقاالت و ثبت مالکیت معنوی عرضه و یک ساختار جدید را برای به اشتراکبه دانش بوده  مندعالقهو افراد 

کند و تالش دارد که تغییراتی را در شیوه دسترسی افراد به دانش از طریق تکنولوژی بالکچین عرضه کند. می
 .هدف این پلتفرم است تریناصلیایجاد یک شبکه دانش غیرمتمرکز 

پلتفرم هرمس یک اکوسیستم قابل دسترس برای همه افراد است و انگیزش الزم را از طریق توکن اتریوم به 
ها به اشتراک دهد، این توکن از طریق قراردادهای هوشمند بین آن، منتقدین، مؤلفین و اساتید میهاخواننده

 .گذاشته خواهد شد

 

 



 :مراحل پروژه

های انگیزشی و اربران تمرکز خواهد داشت، در تالشیم که با استفاده از روشفاز اول پلتفرم هرمس روی توسعه ک
 .گذاری دانش افراد را جذب کنیماشتراک

که با حذف افراد واسط در صنعت، منابع مالی بهتری را  ایگونهبهکند، فاز دوم این پلتفرم روی توسعه شبکه خود تمرکز می
د. حذف موانع دسترسی افراد به انتقال یا دریافت اطالعات دیگر هدف این فاز دانش به ارمغان بیاور تولیدکنندهبرای 
 .است

 .در نظر داریم که با ایجاد ساختار خودانتشاراتی روشی جدید را جایگزین روش سنتی کنیم 

 های مختلف را داشت وهای یونانی گرفته شده است که قدرت سفر بین جهاننام هرمس بر اساس یکی از اسطوره“
 ”اش به دانش بدون محدودیت بوددسترسی

فضاهایی مشابه و آکادمیک هستند که بخش  researchgate یا Elsevier, Sciencedirect هایی چونوجود سایت
ها عالوه بر اینکه فرآیند سختی ها دانش خود را به اشتراک بگذارد ولی این سایتتواند با ارسال مقاالت در آنآکادمیک می

  .دهندشود به مؤلف اختصاص نمیرش دانش دارند، منافعی که از فروش دانش ایجاد میبرای پذی

 :سه مشکل اساسی این فضا بر این اساس است

 منـتـفـع نـشـدن مـؤلـف  
 گران بودن هزینه دسترسی به دانش  
 بـسـتـه بـودن فـضـای اشـتـراکـی 

ز کیفیت مقاله اطالع داشته باشند و هیچ روشی برای امتیازدهی سادگی اتوانند بهکاربران در این فضاها نمی حالنیدرع
 .نیز وجود ندارد

 :اندازچشم

تواند کیفیت، احترام و دانش سیتکس با همراهی پروژه کارو فرصتی را در این اکوسیستم آموزش مشاهده نمود که می
 .استفاده از آن باشندانتقال را برای همه افراد فراهم آورد، دانشی که همگان خواهان قابل 

فرد و تعامالت آزاد دانشی است. در واقع پلتفرم هرمس تالش های فردبهفلسفه هرمس سوق دادن افراد به سمت آموزش
 .دارد تا با رویکرد منتورینگ دانشی، زمینه پیشرفت فردی را نیز فراهم آورد

توانند از کند که در فازهای بعدی کاربران میفاده میپلتفرم هرمس از توکن اتر روی شبکه اتریوم برای فروش مقاالت است
گذارد که افراد اطالعات این امکان را در اختیار می IPFS های دیگر هم استفاده کنند. استفاده از شبکه بالکچین وتوکن

جه به اینکه بالکچین ها را روی شبکه بالکچین ذخیره کنند. با توسازی کنند و فایلصورت امن ذخیرهمربوط به مقاالت را به
توانند از امنیت آن از روش هش رمزنگاری استفاده کرده، غیرمتمرکز است و هیچ واسطی در این میان نیست و افراد می

 .اطمینان داشته باشند

، در سالن استاد مطهری دانشگاه تربیت مدرس، از این محصول 1398آبان ماه  25مجموعه سیتکس بنا دارد که در شنبه، 
 رونمایی کند خود

 کنندگان در این رویداد، گواهی حضور اهدا خواهد شد.گفتنی است که شرکت

توانند صفحه اینستاگرامی این شرکت را به نشانی عالقمندان برای کسب اطالعات بیشتر می
https://Instagram.com/citexco .دنبال کنند 

لی همایش ها و نمایشگاههای مجری بین الملهمایش سازمان دهنده این رویداد شرکت فرا روش یسنا با برند تجاری یسنا 
 .میشود مدیریتسید حجت هاشمی یرکی  مسئولیت باکشور است که 



 

 

 


