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 چکیده
تحت مالکیت  رمکتوبیغارزشمند مانند میراث مستند مکتوب و و کلکسیونی هنری  ،امروزه در کشور ما اکثر آثار فرهنگی

 سوکی. این امر از ها در دسترس نیستاطالعات کارشناسی از آن گونهچیههستند و  امکان اثبات مالکیتبدون  ،اشخاص حقیقی

شود که ایجاد یک پایگاه داده از اطالعات این آثار امری محال و دور از ذهن به نظر برسد و از سوی دیگر امکان موجب می

کند. این فقدان بزرگ زمینه را برای ایجاد بازارهای غیرشفاف، ها را برای خریداران این آثار بسیار دشوار میآن یسنجاصالت

و  ، هنرییآثار فرهنگانواع کند. صدور شناسنامه دیجیتال قابل استناد برای و خروج این آثار از کشور فراهم می یبردارکاله

 سیاری از مشکالت موجود در این حوزه را برطرف نماید.بتواند بر روی بستری امن می کلکسیونی

انواع آثار فرهنگی، هنری و هرگونه برای  در قالب توکن اقدام به انتشار شناسنامه دیجیتال در نظر دارد شرکت یکتا ققنوس پارس

 دفتر کلستند و بر بستر شبکه ه )۱NFT(تا ها از نوع بینماید. این توکندارایی خاصی که بتوان برای آن شناسنامه صادر کرد، 

فرد و حاوی اطالعات آن اثر صادر بهمنحصر کامالًتای شده ققنوس منتشر خواهند شد. برای شناسنامه هر اثر یک توکن بیتوزیع

 خواهد شد. 

، همراه با تابیدر سامانه توانند بعد از ثبت و پذیرفته شدن درخواست شناسنامه دیجیتال برای آثار، مالکین میجهت دریافت 

مراجعه نمایند و بعد از انجام کارشناسی توسط ناشر هستند،  دییتأیکی از احراز کنندگان آن نوع اثر که مورد اصل اثر به 

 ########BITAتا شناسنامه دیجیتال مرتبط با اثر خود را با نماد و صدور گزارش کارشناسی، توکن بی احرازکنندهکارشناسان 

توانند آن را در کیف توکن ققنوسی است و افراد احراز هویت شده می فردفردبهاین توکن دارای قابلیت انتقال دریافت نمایند. 

  رود.خود نگهداری نماید. دارنده توکن مالک اصلی اثر به شمار می

                                                           
1 Non-Fungible Token 
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 مسئولیتبیانیه 
است و  شدهتصویبیه و ته شده یکتا ققنوس پارسهای اطالعاتی و مالی توزیعاین سپیدنامه توسط شرکت فناوری

این شرکت . این شرکت است دییتأمورد  بااهمیتانحراف  خطایامسئولیت درستی اطالعات مندرج در آن را به لحاظ نبود هرگونه 

، کاربران )خریداران حالبااین. کندپذیرد و تأیید میرا می سپیدنامهدر این  شدهبینیپیشوسیله مسئولیت کامل اقالم بدین

های خریداری توکن اتکا نمایند و پیش از خریداری یا مبادله آن، در ها و ریسکباید به ارزیابی خودشان از شناخت مزیتتوکن( 

 ای مشورت نمایند.صورت تردید با ناشر یا دیگر مشاوران حرفه
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 تعاریف  1
، www.kuknos.org/wpهای آن، مندرج در تارنمای سپیدنامه شبکه ققنوس و توکن پیمان و اصالحیه 2 دربندتعاریف مندرج 

 اجرا است.نسبت به واژگان بکار رفته در این سپیدنامه نیز قابل

شده یکتا ققنوس پارس به شناسه های اطالعاتی و مالی توزیعدر این سپیدنامه، مقصود شرکت فناوری :و ناشر میزبان 1-1

 است. ۱4۰۰8۱35863لی م

 www.kuknos.org/wpدر آدرس  آنکههای سپیدنامه شبکه ققنوس و توکن پیمان و اصالحیه سپیدنامه ققنوس: 1-2

 گردد.منتشر می

مبتنی  ########BITAبا نماد شناسنامه دیجیتال  تابیهای توکنمنظور همین مستند با عنوان سپیدنامه  سپیدنامه: 1-3

 بر شبکه ققنوس است.

اثر تلقی اصل مالک و را در کیف توکن خود دارد  ########BITAفردی که توکن در این سپیدنامه، مالک: کاربر و  1-4

 گردد.می

شناسنامه برای  احراز اثر و امضای دیجیتالشخص حقیقی یا حقوقی دارای صالحیت قانونی و فنی برای  احرازکننده: 1-5

 مربوطه اثر

که  ، فیزیکی یا دیجیتالیاعم از ملموس یا ناملموسدارایی  هر نوعکلکسیونی و در کل  فرهنگی، هنری،به کلیه آثار  :اثر 1-6

، کارشناسی احرازکنندهتوسط  این آثار .گردداطالق می برای آن وجود داشته باشد، دیجیتالیقابلیت صدور شناسنامه 

 د.نشومیگذاری ارزش و یسنجاصالت

شده و در شبکه ققنوس صادر خرد شدن رقابلیغ، یمثل ریغیکتا،  صورتبهنوعی توکن گواهی که : تا )توکن(بی توکن 1-7

شناسنامه دیجیتال یک  عنوانبهها  این توکنشود. ( گفته میNon Fungible Token) NFTبه آن یالمللنیبدر فضای 

 8 فردمنحصربه الیسرشمارهبه همراه یک  BITA پیشوندتا در شبکه ققنوس با بی یهاتوکننماد . استاثر قابل استناد 

  .گرددایجاد و سپس به حساب مالک اثر منتقل می فردمنحصربه با حساب ناشر هاآنو هر یک از  شوندیمرقمی شناخته 
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 مسئلهبیان  2
خاص و  یهاییداراو  کلیه آثار فرهنگی و هنری و انتقال مالکیت یسنجاصالت ،گذاریکارشناسی، ارزشامروزه در بحث 

نفعان این اکوسیستم، از خریدار و فروشنده، این مشکالت تمام ذی بسیاری وجود دارد.های ، مشکالت و چالشکلکسیونی

توان به نکات زیر اشاره این موارد می ازجمله کند.درگیر خود می ینوعبه تا مراجع قانونی را و حتی گالری صاحبانکلکسیونرها و 

 نمود:

 آثاراصالت  دییتأمناسب برای کارشناسی و  ابزار فنینبود  -۱

 و غیرقابل استناد آثارای و غیر کارشناسی گذاری غیر شفاف، سلیقهارزش -2

 آثار استعالم برایاستناد و قابل  دیجیتالدر دسترس نبودن شناسنامه  -3

 آثار زنجیره انتقال مالکیت  یریگرهاثبات مالکیت و عدم امکان  -4

 که در اختیار مردم هستند آثاریای از اطالعات موجود نبودن پایگاه داده -5

 آثار انتقال مالکیت مالکیت و بودن  یررسمیغ -6

 شیازپشیبنهاد مستقل توسط یک و کلکسیونی  هنری ،با توجه به مطالب مذکور ضرورت صدور شناسنامه برای آثار فرهنگی

ها، ایجاد یک ی صدور شناسنامه برای این آثار، انتقال مالکیت، مدیریت شناسنامهجهت تسریع و تسهیل فرآیندها .شودحس می

پایگاه داده از کلیه آثار دارای شناسنامه و ... بهتر است این شناسنامه از نوع دیجیتال باشد. اما از سوی دیگر ثبت اطالعات مربوط 

های تی و متمرکز مشکالتی همچون مستعد بودن برای حملههای داده سنهای دیجیتال این آثار بر روی پایگاهبه شناسنامه

کم  یریاستنادپذ جهیدرنتبودن اطالعات و  یکاردستو  رییتغقابلسایبری، پیچیده و سنتی بودن فرآیند انتقال مالکیت، 

 شناسنامه دیجیتال را به همراه خواهد داشت. 

 ربطذیو ناظر  گرتنظیمو  دارصالحیتقانون حاکم و مراجع  2-1

های توکن در شبکه یکپارچه، شرکت ققنوس سازی و قابلیت مبادله در کیفکاررفته برای توکنازلحاظ سکوی فناوری به

شده در کشور سازی فناوری دفتر کل توزیععنوان پیشگام بومیبزرگ بانکی و فناوری کشور برخوردار است و به دارانسهامکه از 

که و سازوکارهای فناورانه را برای اجرایی کردن این طرح فراهم آورده است. ضمن اینترین زیرساخت شود، مطمئنشناخته می

ای کشور و همچنین مجوز سکوی فناوری را از سازمان فناوری اطالعات ایران، پروانه فعالیت را از سازمان نظام صنفی رایانه

 .وابسته به وزارت ارتباطات و فناوری اطالعات دریافت کرده است

 ازیموردناز مجوزهای قانونی و توانایی فنی  ستیبایمص صالحیت احراز اثر و امضای شناسنامه نیز هر احرازکننده در خصو

ملی  کتابخانه، در حوزه شناسنامه دیجیتال میراث مستند، سازمان اسناد و مثالعنوانبه در حوزه اثر احرازشده برخوردار باشد.

 .گرددیمتلقی  الحصیذجمهوری اسالمی ایران احرازکننده 
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 حلراه تشریح 3
در بخش قبل در بحث احراز اصالت و مالکیت آثار فرهنگی، هنری و کلکسیونی دیجیتال  شدهمطرحبرای حل مشکالت موجود 

صدور شناسنامه دیجیتال برای این نوع آثار و ایجاد یک پایگاه داده از اطالعات  حلراهکه عنوان شد  طورهمانو غیر دیجیتال، 

ها، پذیر تر بودن اطالعات مربوط به آنسنجی و انتقال مالکیت آثار و همچنین استنادها است. اما جهت تسهیل فرآیند اصالتآن

برای آثار باید در قالب یک توکن بر  صادرشدهجیتال مدنظر بنابراین شناسنامه دیاین پایگاه داده باید از نوع غیرمتمرکز باشد. 

های خود است، استفاده از توکن فردمنحصربهها و اطالعات هر اثری دارای ویژگی ازآنجاکهصادر گردد.  شدهعیتوزروی دفتر کل 

 باشد.  راهگشاتواند ها نمیشناسنامه دیجیتال آن عنوانبه (Fungible) معاوضهقابل

تا یا های بی، برای حل این مشکل از توکنشدهعیتوزهای مبتنی بر دفتر کل حاضر در دنیای غیرمتمرکز فناوریدر حال 

عادی هستند  معاوضهقابلهای ها دارای استانداردهایی متفاوت از توکنشود. این نوع از توکناستفاده می (NFT) معاوضهرقابلیغ

 کنند.و یکتا بهترین راهکار می فردمنحصربه صورتبهها را برای ثبت اطالعات آثار که آن

ای دارایی دیجیتال گونه ،شدهعیتوزهای رمزنگاری است که با استفاده از فناوری دفتر کل نوعی خاص از توکن (NFT)تا توکن بی

مختلف کاربرد دارد اما در صنایع  تاهای بیتوکن. اگرچه استفاده از است فردمنحصربهو  کند که قابل تکثیر نیستایجاد می

 است. فیزیکی و دیجیتال هنری فرهنگی و کاربرد اصلی آن در گیمینگ، کلکسیون و آثار

های با دارایی مشابهش معاوضه کرد. توکنبدون هیچ تغییر ماهیتی بودن یک دارایی یعنی بتوان آن را  معاوضهقابلمنظور از 

های هریک از واحدهای آن با واحد قابل معامله شدن هستند و بها و ویژگی اهمبهایی هستند که ، توکن(Fungible) معاوضهقابل

آن داللت  بر تایب  هایتوکناز یک  مشخصات و دارایی که هرکند، فرق می تابیهای اما قضیه در مورد توکن دیگر آن برابر است.

ها همچون کند، بنابراین آنها را تعیین میکتا بودن آنی فردمنحصربههای مشابه آن متفاوت است. ویژگیهای سایر توکنبا دارد 

  .هستند معاوضهرقابلیغ های قیمتی، آثار هنری یا کلکسیونیهای دنیای واقعی مانند سنگسرمایه

 تابیهای ها و مزایای توکنویژگی 3-1

خود و دارایی است که بر آن  فردمنحصربههای تنها یک نسخه وجود دارد که حاوی اطالعات و ویژگی تابیاز هر توکن   :کمیاب

 دیگری از آن وجود ندارد. و نسخهکند داللت می

آن  اصالًکند یا را خریداری می کل یک توکنفرد شوند، یا تر تقسیم نمیبه واحدهای کوچک تابیهای توکن  :تقسیم نشدنی

 .دخررا نمی

اطالعات ثابت هستند که یکتا بودن  بخشی ازدارای  تاهای بیتوکن. است تابی توکن ترین ویژگی یکاین مورد مهم  :یکتایی

 .شودگرفته می در نظرعنوان گواهی اصالت ویژگی بهاین کند. ها را ثبت میآن

 صورتبهشوند و قابلیت انتقال می دوفروشیخرزارهای خاصی در با تابیهای ، توکنمعاوضهقابلهای برخالف توکن  :انتقالقابل

 وجود دارد. شدهعیتوزو بر بستر دفتر کل  فردبهفرد

تای بیتوکن  از اصالت تواندهرکس میهستند، بنابراین  شدهعیتوز دفتر کل فناوریمبتنی بر  تابیهای توکن  :دارای اصالت

 .محال است امری ،ریرناپذییتغشده کل توزیع دفتر د، زیرا ساخت چیزی جعلی درخود مطمئن شو
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اشاره  شدهعیتوزمانند فناوری دفتر کل  غیرمتمرکزهای از پلتفرم تاهای بیتوکن یبه استفاده این مورد  :مالکیتحافظ حق 

 .تواند تغییر دهدای را پس از ثبت نمیداده ،کند که در آن هیچ مالکیمی

آن است که عالوه بر دیجیتالی  هنریانواع دارایی و آثار فرهنگی و های اصلی این روش صدور شناسنامه برای مزیت ازجمله

های مربوط به های داده سنتی و متمرکز، اطالعات مربوط به اثر و همچنین تراکنشذخیره اطالعات بر روی پایگاه یجابهبودن، 

بودن  گردد. به دلیل غیرمتمرکزققنوس ثبت می شدهعیتوزغیرمتمرکز بر روی دفتر کل  صورتبهتا شناسنامه دیجیتال، توکن بی

بر  شدهثبتشده ققنوس، اطالعات توزیع دفتر کلترین انواع رمزنگاری در شبکه پیشرفتهمندی از شیوه ثبت اطالعات و بهره

به همین دلیل اطالعات  نفعان این شبکه و این توکن خواهد بود.و انکار از سوی کلیه ذی یکاردست، حذفرقابلیغروی آن 

سنجی و ا شناسنامه دیجیتال آثار برای همه اشخاص قابل استناد خواهد بود و فرآیند اصالتتهای بیبر روی توکن شدهثبت

عمومی در دسترس است و زنجیره انتقال مالکیت  صورتبهانتقال مالکیت آثار را تسهیل خواهد نمود. این پایگاه داده غیرمتمرکز 

 گردد.آثار به شکلی شفاف و غیرقابل تغییر بر روی آن ثبت می

شود، سپس می دییتأاصالت اثر توسط احرازکننده خواهد بود که ابتدا  صورتنیبدتا شناسنامه دیجیتال فرآیند صدور توکن بی

مرکز  دییتأو مورد  احرازکنندهدیجیتال  یمهرسازمانشناسنامه دیجیتال و گزارش کارشناسی اثر توسط نهاد احرازکننده تولید و 

گردد تا به آن اضافه میاستانداردهای قانون تجارت الکترونیک و آدرس حساب ناشر توکن بی ، امضای دیجیتال منطبق باریشه

این فایل به همراه تصاویر، بر روی سیستم ثبت اطالعات  گردد.تا شناسنامه دیجیتال ثبت میدر سامانه صدور توکن بی و بعد

تا شناسنامه دیجیتال ثبت خواهد حساب ناشر توکن بیهای  Data Entryیکی از  عنوانبهثبت و هش آن  2IPFSغیرمتمرکز 

حساب ناشر در هنگام اولین تراکنش به مقصد حساب مالک، در  Data Entryاطالعات اثر عالوه بر قسمت  IPFSهش  شد.

Memo .یک هر اثر دارای  گردد.تا شناسنامه دیجیتال هر اثر خلق میبدین ترتیب توکن بی آن تراکنش نیز ثبت خواهد شد

در شبکه ققنوس خواهد بود که بعد از صدور توکن  ########BITA اختصاصی و با نماد فردمنحصربهحساب ناشر جداگانه و 

بر روی آن حتی برای  شدهثبتشناسنامه دیجیتال اثر، وزن امضای حساب ناشر آن اثر صفر خواهد شد. بدین ترتیب اطالعات 

  تغییر خواهد شد. رقابلیغناشر هم 

 شدهثبت IPFSبه همراه سایر اطالعات شناسنامه دیجیتال اثر بر روی  ########BITAآدرس حساب ناشر توکن  جاکهازآن

ققنوس  شدهعیتوزاست، اثر خود را بر روی هش نهایی آن خواهد گذاشت. چون این هش بر روی حساب ناشر توکن و دفتر کل 

تغییری بین اطالعات، گزارش کارشناسی و تصاویر اثر با توکن  رقابلیغگردد، بدین ترتیب ارتباط کامل، بدون نقص و ثبت می

از  یسنجاصالتقابل  احرازکنندهو امضای دیجیتال  یمهرسازمانتا شناسنامه دیجیتال برقرار خواهد شد. از سوی دیگر چون بی

 ود.پذیر خواهند باستناد کامالً سوی کاربران است، این توکن و اطالعات الصاق شده به آن 

                                                           
2 Inter Plantary File System 
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 چرخه عمر توکن 3-2

 

 شروع 3-2-1

احراز اثر و صدور  ، درخواست خود مبنی برbita.kuknos.irتا به نشانی بیسامانه  در ابتدا مالک اثر بعد از مراجعه به

بعد از بررسی اولیه درخواست، هزینه  نهاد احرازکنندهکارشناسان  بعدازآننماید. ثبت می تاتوکن بیشناسنامه دیجیتال در قالب 

اثر را مشخص خواهند نمود. بعد از اصل  تیرؤجهت کارشناسی و صدور توکن شناسنامه برای اثر و همچنین زمان مراجعه 

شناسنامه  عنوانبه ########BITAنماد  با تایبیک توکن  ،م کارشناسی بر روی آنامراجعه مالک اثر همراه با اصل اثر و انج

 ققنوسی مالک واریز خواهد شد. حساببهجیتال اثر در شبکه ققنوس صادر و دی

 انتفاع 3-2-2

با استفاده از کیف  توانندمییعنی کاربران  وجود دارد فردفردبه صورتبهها در طول مدت عمر توکن امکان انتقال توکن 

، کاربر دارنده این توکن مالک رسمی اثر ناشراز منظر  .منتقل کنندکیف توکن فرد دیگر های خود را به توکن ،ققنوستوکن 

 .استرسمیت دارای و شناسنامه و کلیه اطالعات مندرج در آن  شدهشناخته

های شبکه ققنوس، مشمول کارمزد بوده و این ، همانند سایر توکن ########BITAالزم به ذکر است که تبادالت توکن 

منظور انتقال به  ########BITAمالکان توکن  ؛ لذاقابل پرداخت است یمانکارمزد تنها با توکن پایه شبکه ققنوس با نام پ

آن به سایر کاربران کیف توکن ققنوس، بایستی با دریافت و یا خرید میزان مناسبی از توکن پیمان، کارمزدهای مربوطه را 

 پرداخت نمایند.

 پایان 3-2-3

دارای اعتبار  در زمان حیات شبکه ققنوسشناسنامه دیجیتال اثر کارشناسی شده است، این توکن  ،این توکن ازآنجاکه

 است.

شروع

انجام کارشناسی و •
ارزشگذاری بر روی اثر 
توسط کارشناسان نهاد 

راحرازکننده مورد تایید ناش

واحد ۰/۰۰۰۰۰۰۱صدور •
توکن بی تای اثر براساس
اطالعات اثر و با امضای 

دیجیتال احرازکننده

به واریز توکن شناسنامه اثر•
حساب مالک

انتفاع

رسمیت داشتن اطالعات •
ثبت شده در شناسنامه 

دیجیتال اثر

امکان انتقال فرد به فرد•

پایان

این توکن تا زمان حیات •
ار شبکه ققنوس دارای اعتب
است و دارنده آن مالک 
.رسمی اثر تلقی می گردد
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 مشخصات توکن 4

صادر خواهد شد. مشخصات و جزئیات  ########BITAققنوس و با نماد  شبکهمبتنی بر تا شناسنامه دیجیتال بی توکن

 این توکن در جدول زیر آمده است:

 ########BITA نماد توکن

 تا بی نام توکن

 شرح

کارشناسی شده است و  اثراست حاوی اطالعات  (NFT)تا این توکن که از نوع بی

را داراست و  فردفردبهرود. این توکن امکان انتقال شناسنامه دیجیتال اثر به شمار می

 رود.دارنده آن مالک رسمی اثر به شمار می

 شرایط کاربران
این توکن را در کیف توانند ، میاندکردهنصبکه کیف توکن ققنوس را  کلیه کاربرانی

 توکن خود داشته باشند.

 لوگوی توکن

 
 شده یکتا ققنوس پارسهای اطالعاتی و مالی توزیعفناوریشرکت  صادرکننده/ ناشر

 آدرس حساب صادرکننده

این سپیدنامه که  ۱تای هر اثر در پیوست شماره توکن بی صادرکنندهآدرس حساب 

 ۱پیوست شماره . شود، آورده میخواهد بود دسترسقابل bita.kunos.ir تیساوبدر 

 یروزرسانبهتای جدید مبتنی بر شبکه ققنوس این سپیدنامه به ازای هر توکن بی

 گردد.می

 www.kuknos.ir میزبان و ناشرسایت وب

 به ازای هر اثر عدد ۰۰۰۰۰۰۱/۰ نشر اولیهتعداد 

 ندارد تعداد رقم اعشار

 اصل اثر پشتوانه توکن

 ندارد شرایط بازخرید

 ندارد سقف موجودی در حساب 

 گواهی نوع توکن

 تنظیمات حساب صادرکننده 4-1

 دسترسقابل bita.kuknos.ir تیساوبدر  که ۱ شماره وستیپ درها توسط آن صادر خواهد شد که توکن یحساب ماتیتنظ

تای جدید است و به ازای انتشار هر توکن بی فردشود. اطالعات این پیوست برای هر توکن منحصر به داده می حیتشر  است،

 گردد.می یروزرسانبهققنوس  مبتنی بر شبکه

 

http://www.bita.kunos.ir/
http://www.bita.kuknos.ir/
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 مدیریت اطالعات کاربران 5

 احراز هویت کاربران 5-1

 .پذیردکننده صورت میسنجی شماره همراه درخواستسازی کیف توکن از طریق صحتاحراز هویت کاربران به هنگام فعال

شود تا از نبود حساب برای درگذشتگان اطمینان ساالنه احراز هویت کاربران مجدداً احراز می صورتبهالزم به ذکر است که 

 حاصل شود.

 اطالعات خواسته شد موردنظرعملیات 

 + شبا کد ملی+ شماره همراه  و دریافتخرید 

 

 خصوصی کاربران حریم 5-2

های شخصی ماند. صیانت از حریم دادهمحرمانه باقی می صورتبهاطالعات هویتی دارنده این توکن نزد شبکه ققنوس و ناشر 

 www.kuknos.irمشی صادره از سوی آن است که در نشانی ذیل قابل دریافت است: موجب خطکاربران شبکه ققنوس به

 و اخطارها ابالغ 5-3

های پیام رسد.طریق تارنمای اختصاصی میزبان و کیف توکن شرکت ققنوس به آگاهی همه کاربران میهای عمومی از اطالعیه

کاربران شود. ای کاربر موردنظر ارسال میاختصاصی کاربران که متضمن الزامات قراردادی برای هریک از طرفین است، منحصراً بر

های میزبان شده در تارنمای میزبان قرار دهند و یا با تلفنصی تعبیههای خود را حسب مورد در گزینه اختصاتوانند پیامنیز می

 اری تماس بگیرند.در ساعات اد

 شفافیت اطالعات مرتبط با توکن 5-4

آمده است و  bita.kuknos.irتا به آدرس و سامانه بی سپیدنامهکامل در  طوربه ########BITAاطالعات مرتبط با توکن 

شود. بدیهی است تغییرات شامل سلب حق مالکیت رسانی میاز طریق سایت میزبان و ناشر اطالع خصوصدراینهرگونه تغییر 

 گردد.دارنده بر توکن را نخواهد بود که در این صورت رضایت پیشین وی اخذ می

  

file:///C:/Users/kaveh/Downloads/www.kuknos.ir
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 هامسئولیت 6

 و میزبان در برابر کاربراحرازکننده سئولیت م 6-1

  در شناسنامه دیجیتال اثر واردشدهتضمین صحت اطالعات  6-۱-۱

 استفاده از امضای دیجیتال معتبر 6-۱-2

 احرازکنندهو  در برابر کاربر مسئولیت میزبان 6-2

 ارائه سپیدنامه و شرح اطالعات توکن 6-2-۱

 شده در سپیدنامه توکنپایبندی به ادعای مطرح 6-2-2

 حفظ امنیت اطالعات دریافتی از کاربران در همه مراحل 6-2-3

 موقع و دقیقدهی بهسرویس 6-2-4

 حریم خصوصی کاربرانحفظ  6-2-5

 و احرازکننده برابر میزبان در مسئولیت کاربر 6-3

 تا شناسنامه دیجیتال بی یهاتوکنایجاد خط اعتماد بین خود و ناشر  6-3-۱

 تا شناسنامه دیجیتال بیتوکن  سپیدنامهمطالعه و پذیرش تمامی شرایط مندرج در  6-3-2

 حفظ اطالعات خود مانند کلید خصوصی 6-3-3

 صحیح در مورد اثرارائه اثر و اطالعات  6-3-4
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 1پیوست 

 تنظیمات حساب صادرکننده 6-1

شود. اطالعات این پیوست برای هر توکن داده می حشر این پیوست درها توسط آن صادر خواهد شد که توکن یحساب ماتیتنظ

 گردد.تای جدید مبتنی بر شبکه ققنوس به روز رسانی میمنحصر به قرد است و به ازای انتشار هر توکن بی

 

عنوان پارامتر 

 حساب
 مقدار

کلید عمومی 

 )آدرس(
GASBENMHYZJPYZVJACCBFA2DMARIUXOEIHJTA6NCND6CT7BMWKGGG7W7 

Authorization 

Required 
 خیر

Authorization 

Revocable 
 بله

Authorization 

Immutable 
 خیر

Account 

Signers 

 ۱دو نماینده از میزبان هرکدام با وزن 

 ۱ناشر هرکدام با وزن دو نماینده از 

آستانه عملیات 

 با امنیت کم
۱ 

آستانه عملیات 

با امنیت 

 متوسط

3 

آستانه عملیات 

 با امنیت باال
3 

Home 

Domain 
www.kuknos.ir 

 

http://www.kuknos.ir/

