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 نبذة مخت�ة

 

نت مرك��ة ال �ي بن�ة معالجة ب�انات هجينة  CRYPTYK منّصة مصممة إلدارة آمنة وقابلة للتوسعة لتخ��ن الب�انات ع�� اإلن��
ها من التطب�قات القائمة ع� السحابة ومشاركة الملفات وتح��ر المستندات والوصول إ� المستخ ي والرسائل وغ�ي

وئن �د اإلل��� ن وال�� دمني
ن األفراد  كات والمؤسسات والمنظمات الحكوم�ة والمستهل�ني ي صمم . داخل ال�� كة ها ت�ستخدم هذە التكنولوج�ا الالمرك��ة الي� ��Cryptyk 

ي تتعرض لخروقات األمن مفتوحة المصدر لألمن السي منّصة) لتشغ�ل CTKs(أو  CRYPTYK عمالت ي �ستف�د من جميع الصناعات الي�
ائن ��

ن والرعا�ة الصح�ة والنقل والخدمات اللوجست�ة وو  ي ذلك الخدمات الم�ف�ة والمال�ة والقانون والتأمني
ي بما �ن

وئن سائل اإلعالم والبناء اإلل���
ن الوصول ع�� السحاب CSPsلمصدر الواحد (�س� هذە التقن�ة إ� التخلص من مزودات التخ��ن السحاب�ة ذات اوالحكومة.  ) ووسطاء تأمني

)CASBs) و�وابات األمان السحاب�ة (CSGs وسات وأجهزة عرض التهد�دات ومنتجات األمان ) وأقسام التخ��ن و ماسحات مكافحة الف�ي
ي  CRYPTYKاألخرى. �دير نظام  احة (التخ��ن) البييئ ي / الدردشة / الدفع) والب�انات و��انات الحركة ( ،أمان الب�انات أثناء االس��

وئن �د اإلل��� ال��
ي الوقت نفسه (تح��ر الملفات / المشاركة / التعاون). تم تصم�م النظام 

ي المستخدمة �ن ليوفر مزا�ا وحوافز قابلة للتط��ر لجميع  البييئ
ن من أجل تنم�ة أمن وسالمة وقدرة التنافس�ة المال�ة وأداء تكنولوج�ا  (و�التا�ي  CTKأو ق�مة  CRYPTYK عملةلح لصا Cryptykالمشاركني

). تعد الشبكات المستندة إ�  ن ا من عقد المعالجة المدفوعة باإلجماع مثال�ة إلدارة أمان  سلسلة ال�تلجميع المشاركني ً ي �ستخدم عدًدا كب�ي الي�
ي  االستجابةقت ف�ي غ�ي مناسبة تماًما إلدارة تخ��ن الملفات ومشاركة التطب�قات نظًرا لو  ،الشبكة. ومع ذلك

ات الثوائن ي ترت�ب ع��
المتأصل �ن

. فبدًال من تخ��ن الملفات ع� شبكة   ةالمرك�� ةسحاب� منّصة CRYPTYKستخدم � ،مبن�ة ع� توافق اآلراء و مصّممة  كتلسلسلة  أو أ���
ي المتعددين كعقد لتخ��ن الملفات. باإلضافة إ� النبوقت استجابة  ظام الالمركزي المتعدد السحابة منخفض مع موفري التخ��ن السحائ�
ي ال ،لتخ��ن الملفات ن �قوم النظام البييئ لمستخدم ا دخولخاصة لسجل ثابت غ�ي قابل للتغي�ي لجميع جلسات  كتلسلسلة   منّصةبدمج  هجني

دفع تكال�ف  ،ال�تل سلسلةلتشغ�ل جميع مكونات  CRYPTYK ةالرقم� عملةالالمرك��ة المزدوجة ال المنّصةومعامالت الملفات. �ستخدم هذە 
ي بن�ة التصم�م هذە متطلبات األمان واألداء واالمتثال وال�عة والتكلفة و  ،تط��رها  تول�د اإليرادات من خدمات األمن والتخ��ن الخاصة بها. تلي�

ن المؤسسات التجار�ة وموظفيها وعمالئها. كما أنه يوف ر النقل اآلمن والفعال من وسهولة االستخدام إلدارة جميع أشكال الب�انات ال��ة بني
كات المتحالفة أو االتحاد�ة و�ستف�د العمالء األفراد من خدمات التخ��ن واألمن المجان�ة.  ن ال��   ح�ث التكلفة للب�انات ال��ة بني
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 مقدمة .1
  

نت من خالل بائ�ي التخ��ن ا�د بتخ��ن الم��د من ب�اناتها ال��ة ع�� اإلن�� ن . كما أنهم �ستخدمون  تقوم المؤسسات �شكل م�� ي السحائ�
ي تعمل ع� السحابة إل�شاء  نت الي� ا�د التطب�قات ع�� اإلن�� ن و�يع المعلومات لعمل�ات إدارة األعمال. �شتمل  ،استخدام ،إدارة ،جمع ،�شكل م��

ن  قات الرأسمال�ة ألجهزة التخ��ن. انخفاض تكال�ف التشغ�ل و�لغاء النف ،مزا�ا السحابة ع� أي عمل أو مؤسسة ع� قدر أ��� من تنقل الموظفني
والقلق التشغ��ي الرئ��ي الذي ينطوي عل�ه ترح�ل مؤسسة إ� السحابة هو األمن. ع� الرغم  ،تكلفة األ��� و  ،فإن الخطر األ���  ،ومع ذلك

ي قد انخفضت إ� أسعار منخفضة للغا�ة ع� مستوى السلع األساس�ة (حوا�ي  دوالرات ل�ل  10 -الرات دو  5من أن تكال�ف التخ��ن السحائ�
ا با�ت دوالر /  80 -دوالر  40إال أن األمان ع� مستوى المؤسسات �ظل خدمة ذات سعر باهظ الثمن (حوا�ي  ،/ مستخدم / شهر) ت�ي

ي م. تعد تقن�ات الحما�ة السحاب�ة حلول غ�ي كاملة ،مستخدم / شهر). عالوة ع� ذلك
ي أن الخسائر العالم�ة �ن

جال األمن هذا �ف� السبب �ن
ب اآلن من  ي تق��

وئن   1اإلل���
�
ي تبلغ ق�متها أ��� من  1ت��ليون دوالر سن��ا

وئن . 2مل�ار دوالر 100ع� الرغم من وجود صناعة عالم�ة لألمن اإلل���
اقات األمن�ة ل�نها ال تخفف من المخاطر بال�امل. بمرور الو  اق  ،قتقد تعمل تقن�ات األمان الحال�ة ع� الحد من مخاطر االخ�� سيتم اخ��

ي  ي النها�ة جميع موّردي خدمات التخ��ن السحائ�
ي السحاب ،�ن

ي تخزنها المؤسسات �ن .  ةوستتعرض جميع المعلومات الي� ي اق األمين  لالخ��

ي تصم�مها المركزي الذي �عتمد 
ي وتكنولوج�ا أمن المؤسسات �ن ي مجال التخ��ن السحائ�

�كمن الضعف الجوهري للتخ��ن القائم �ن
ي السحاب ع� موردين

ن من جهات خارج�ة. كل بائع تخ��ن �ن ون�ة ةموثوقني اق األمان ،عرضة للهجمات األمن�ة اإلل��� ي اخ��
 ،و�مجرد النجاح �ن

�مكن �قة كم�ات هائلة من الب�انات ال��ة �سهولة من شبكة مرك��ة. �مكننا تحد�د التهد�دات األمن�ة الخمسة الرئ�س�ة لشبكات 
 المؤسسات: 

ن عن بعد الته    )1( ي  د�دات الخارج�ة من القراصنة المتحصنني
 مجموعات.  �ن

امج الضارة و     )2( وسات وال�� امج الضارة مثل الف�ي وس�ة من ال��  الفد�ة.  �رامجالتهد�دات الف�ي

 . الفشل والحرمان من الخدمة مثل هجمات التهد�دات التشغ�ل�ة    )3(

ن  ،يئةسالالتهد�دات الداخل�ة من الجهات الفاعلة     )4( ن  الموظفني  . الساخطني

اض المراقبة أو     )5(  . اء الوسط هجمات تهد�دات اع��
  

ي مجموعة معقدة وغال�ة من:  ،لمواجهة هذە التهد�دات األمن�ة الخمسة
 �مكن للمؤسسة االستثمار �ن

  
ن الوصول إ� السحاب • ي تقوم بCSGs) أو بوابات األمان السحاب�ة (CASBs( ةوسطاء تأمني ي وصول  مراقبةال) الي�

والتحكم �ن
ي وتطبيق  ،ةالسحاب خدمات المستخدم / الموظف إ� التخ��ن السحائ�

ي تحلل وصول المستخدم ومشاركة الملفات لتقل�ل المخاطر DLPمنتجات منع ��ب الب�انات ( • ) وتحل�الت التهد�د الي�
يال خطأ ال المحتملة الداخل�ة وفقد الب�انات �سبب  ،ب��

ن /  (MFA) ذون متعددة العواملاأل  أدوات �سج�ل الدخول إ� • ي تتحقق من ه��ة المستخدمني ، الي� ن  الموظفني

ي تعمل ع� منع أو تقل�ل الوصول غ�ي الم�ح به من مصادر خارج�ة إ� ملفات •  ،��ة و��انات جدران الحما�ة والجدران الي�

امج الضارة • وسات وال�� ي تقوم بفحص الف�ي وسات و�رامج التجسس الي� ي  برامج مكافحة الف�ي
وس�ة المدرجة �ن امج الف�ي وال��

 و ،القائمة السوداء 
ي �ستخدم خوارزم�ات �شف�ي الب�انات المشفرة باستخدام مفاتيح عامة / خاصة لحما�ة وتدقيق  • ن الي� م�ي أدوات التشف�ي وال��

 . المتحركة األصول ��اناتو  الخاملةالب�انات 
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اوح التكلفة اإلجمال�ة لحل األمان ال�امل ع� ي الشهر ل�ل  80دوالًرا إ�  40 مستوى المؤسسات للتطب�قات السحاب�ة من �مكن أن ت��
دوالًرا �ن

ات�ج�ة اعتماد السحاب مستخدم وهذا هو عامل التكلفة الرئ��ي عند  ي تتبين حلول  ،. ومع ذلك3ةتحد�د اس�� ى الي� كات ال��� فإن معظم ال��
ة �سبب  ي من خسائر كب�ي

ي التقل�د�ة ستظل تعائن  من�ة كل عام. األ خروقات الاألمن السحائ�
 

المعروضة هنا تصف ه�كل إدارة الب�انات الالمركزي  CRYPTYK منّصةفإن  ،ع� النق�ض من تقن�ات التخ��ن التقل�د�ة للمؤسسات المرك��ة
ي تخ��ن الب�انات

الوصول إ�  ،اتتح��ر الملف ،مشاركة الملفات ،إدارة الب�انات ،المصمم من أجل تحكم عا�ي األمان وقابل للتحج�م �ن
ي  ،المستخدم

وئن �د اإلل��� وامتثال الب�انات. ع� الرغم من وجود منصات تخ��ن الملفات الالمرك��ة األخرى المعتمدة ع� تقن�ة  ،ورسائل ال��
ي من مشكالت  CRYPTYK منّصةفإن  ،Filecoin5و  Sia4مثل  سلسلة ال�تل

ي المتأص االستجابةوقت المهجنة الموصوفة هنا ال تعائن
لة �ن

ة تصل إ� أ��� من  سلسلة ال�تلفقط. عادًة ما ُتظهر تقن�ات تخ��ن  سلسلة ال�تلتقن�ات تخ��ن  ات وصول كب�ي ثان�ة  20إ�  10الحال�ة ف��
.  و�قدر  ةً هذا �جعل من إدارة الملفات ما تصل إ� عدة دقائق أو أ��� ي  ،مبا��

ي االستخدام وتطب�قات الب�انات �ن
الحركة وتطب�قات الب�انات �ن

. ومن ثم ن ي بيئات المؤسسات متعددة المستخدمني
سلسلة فإن تقن�ات تخ��ن الملفات القائمة ع�  ،بطيئة للغا�ة وغ�ي صالحة لالستخدام �ن

ة بدًال من أرقام ال�تل ن من ذوي الميول التحرر�ة الذين ي��دون تحم�ل ملفات كب�ي ن الفك��ني ن العامني ي المقام األول ع� المستهل�ني
 تركز �ن

ة. ال تتوافق سعة التخ��ن مع نظام  وسهولة االستخدام لعمالء  االستجابةإال مع متطلبات األمان واألداء ووقت  سلسلة ال�تلالملفات ال�ب�ي
ي طورتها  ةالهجين CRYPTYKفإن تقن�ة  ،المؤسسات. ع� العكس من ذلك كة المجمعة الي� ��Cryptyk ة  ة�قد أثبتت قابل لالستخدام  كب�ي

ن للحصول ع� نطاق أ��� تنوًعا من أنواع الملفات  ،جزء من الثان�ة 200أقل من ب  للهجوم ع� األسطح إ� المتسللني
ً

ن تقدم أ�ًضا تقل�ال ي حني
�ن

 . 6فقط سلسلة ال�تل العاملة ع� مقارنة بالمنصات
 

ي  CRYPTYKنظام يوفر  ،عالوة ع� ذلك قت و و  ،ة لالستخدام�قابلبل ا�ًضا  ،نآم �شكل تخ��ن الملفات منّصةمجرد أ��� بكث�ي من البييئ
ي الوصول إ� المستخدم منخفض استجابة

وأمن  ،وتتبع الملفات / �سج�ل الدخول / التدقيق ،لبيئات المؤسسات. كما أنه �دير التحكم �ن
ي / الدردشة

وئن �د اإلل��� ي حًال ااألمور واالمتثال للصناعة /  ،و�نفاذ الس�اسة ،ومراقبة التهد�دات الداخل�ة ،ال�� لقانون�ة. �مثل النظام البييئ
ون�ة الخمسة (أو نواقل الهجوم ) �س�ًطا وكامًال لألمن والتخ��ن الذي �ح�ي �شاًطا تجارً�ا أو مؤسسة ضد جميع التهد�دات األمن�ة اإلل���

ي مجموعة منتجات واحدة لعمالء المؤسسات نتقاللال 
ي أن �حل  CRYPTYKنظام �مكن ل ،إ� السحابة. كحل متكامل لألمان والتخ��ن �ن البييئ

ان�ة التقل�د�ة. واألهم من ذلك كله ي أن االقتصاد المشفر الف��د للنظام  ،محل العد�د من تقن�ات األمان والتخ��ن السي�� ي  CRYPTYK البييئ �عين
ي نها�ة المطاف من خالل  Cryptykس�صبحون عمالء  Cryptykأن العمالء األفراد ل�ل عم�ل من عمالء 

إجراءات مشاركة أنفسهم �ن
 المستندات من قبل المؤسسة. 

  
ن الع ،بالتا�ي  ن أو المستهل�ني ي العمالء الفرديني ي مجتمع األعمال والمؤسسات من خالل تبين

ي �ن ن فإن هذا يؤدي إ� توسيع نطاق التبين . هذا امني
ن ونمو التكنولوج�ا  ن حوافز المشاركني ي ال مثال ع� التأث�ي الشب�ي القتصاد التشف�ي الذي �قف بني  العمالء. انتقال و  واسعلتحقيق التبين

ي  ي كامل CRYPTYK�حفز النظام البييئ تعالج المنصة مشكلة األمن إدارة أسهل وتكال�ف أقل.  ،��� أ��� �ساطة ،عمالء المؤسسات مع حل أمين
ضة لحلول يتم كتابة  األمن والتخ��ن التقل�د�ة.  ع� مستوى تخ��ن الب�انات األساس�ة ذاتها، و�التا�ي ال تتطلب مقار�ات معقدة ومجزأة ومف��

ي عمل�ة التخ��ن الالمرك��ة ل شف�ي �
كات (لحما�ة السلب�ة لتخ��ن الملفات. األمان �ن المستهلك العام مثل هناك منافع متأصلة لعمالء ال��

ي �شكل أ��� معال ن الفردي) مع خدمات تخ��ن�ة وأمن محدودة مجان�ة تقدمها المؤسسة. �حفز النظام البييئ جة المعلومات الخاصة بالمشاركني
ي 

ي (أو  CRYPTYK�ن ) مع مكافآت للتحقق من ه��ة المستخدم وتحم�ل الملفات ومشاركة الملفات وسالمة الب�انات CTK عمالت منقي�
ات  ن ماد من قبل المستقبل�ة و�شجع التج��ب ال��ــــع واالعت المنّصةوجلسات الوصول اآلمن للمستخدم. كما أنه �حفز التط��ر المفت�ح لم�ي

من ثالثة منصات غ�ي مرك��ة مختلفة ول�نها مجان�ة متكاملة مع  الهجينة المنّصةتتكون  ،. ف�ما يتعلق بالهندسة المعمار�ةالء جميع العم
 محرك أمن وواجهة مستخدم لتشك�ل حل كامل لألمان والتخ��ن. 
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 CRYPTYK الهجينةالتخ��ن والتخ��ن  منّصة: نظرة عامة ع� 1الشكل 
 
 

 

ي الشكل   ،ع� وجه التحد�د 
ومتعددة الموردين  المرك��ةة �تخ��ن سحاب منّصة) Aع� ( CRYPTYK منّصة�شتمل  ،1كما هو مفصل �ن

جلسات للتخ��ن الدائم ل�ل  PASSPORTمرك��ة �س� ال  كتلسلسلة   منّصة) B( ،لتخ��ن الملفات المشفرة ومشاركة الملفات VAULT�س� 
ن المستوصول   ،) خ��طة قاعدة ال مرك��ة لتخ��ن مفاتيح �شف�ي الملفات و��انات المعامالت وسجالت التدقيقC( ،ومعامالت الملفاتخدمني

)D �واجهة تحكم المستخدم �س (COMMAND وصول المستخدم وأذونات الملف و  ،وس�اسات األمان ،إلدارة تخ��ن / مشاركة الملفات
)E د� ة واجهة خلف�) محرك أمن مركزي و�SENTRY  ضوابط وصول  ،وتطبيق س�اسات األمن المنّصةمن أجل تكامل جميع مكونات

ن  ،إعدادات الملفات ،المستخدم ي  ،حوافز المشاركني  . Cryptyk لعمالت والنظام البييئ

عن ط��ق  بعضبعضها ال مع فاعلتت قاعدة الب�انات) و سلسلة ال�تل سحابة،ال(متعددة  الثالث الالمرك��ة جميع منصات التخ��ن
ي  SENTRYمحرك األمن  ي النظام البييئ

ن �ن كما أنها تح�ي ضد أنواع مختلفة من  . CRYPTYKألداء مهام تكم�ل�ة لصالح جميع المشاركني
و�د ز�ون المؤسسة بحل كامل ألمان وتخ��ن الب�انات ضد جميع التهد�دات األمن�ة المحتملة  ن ي أسال�ب مختلفة ل��

التهد�دات األمن�ة �ن
ي  CRYPTYK منّصةفإن  ،باختصار  . الخمسة ي المؤسسة �ستف�د من  CTK لعمالت والنظام البييئ

هو عبارة عن حل متكامل لألمان والتخ��ن �ن
كات ومستهل�اتها ل��ادة اعتماد وأداء وأمن وق�مة  منت�� تأث�ي الشبكة ال ن ال�� .  جميعل المنّصةبني ن  المشاركني

  
 
 
 
 
 

(D) COMMAND 
 واجهة تحكم المستخدم

  اعدادات الس�اسات/الوصول
 )C) و A) ،(B)ل (

 

�مكن من  سجل سلسلة ال�تل
مراقبة وصول المستخدم /تدقيق

 ومشاركة الملفات و�ح�ي ضد
 

 التهد�دات الداخل�ة (5)

(C) CODEBOOK  

 خارطة قاعدة ب�انات المرك��ة

  مفتاح الملف/س�اسة
 �نالتخ� 

(E) SENTRY 
محرك وواجهة األمن 

 الخلف�ة
  التحكم بدخول

المستخدم وتطبيق 
 الس�اسات

  

(B) PASSPORT 

 سجل سلسلة كتل المركزي

  سجل �شاط
 الملف/المستخدم

، تفرض CTKع�� عمالت �شغل األمن
وصول  جميع الس�اسات، وتوافق ع�

 المستخدم وتح�ي من

 تهد�دات المراقبة (4)

(A) VAULT 
ي متعدد المركزي  تخ��ن سحاي�

 مشاركة وتخ��ن الملفات 

ي المتعدد   محّصنالتخ��ن السحائ�
 من

 االخطار الخارج�ة.1
وسات.2  تهد�دات الف�ي
 االخطار العمل�ات�ة.3
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 التقن�ة الخلف�ة والتحد�ات . 2
  

ة لعمالء ومستخد�ي المؤسسات من ح�ث األمان والقدرة ع� التحج�م ن توفر المنصات الالمرك��ة فوائد محتملة كب�ي ي حني
فإن  ،�ن

الالمرك��ة �مكن أن يؤثر �شكل كب�ي ع� العد�د من خصائص أداء المنتج وقابل�ة االستخدام بالنسبة  المنّصةالتصم�م الدقيق وحجم 
(أو نقاط معالجة المعلومات) ع� كل من سطح الهجوم  ا �ة خاصة هو ك�ف �مكن أن يؤثر ن�ع عقد التخ��ن وعددهومما له أهم للمستخدم. 

ي أن �ستف�د عادة من  ،باإلضافة إ� ذلك . المنّصةالمحتمل ووقت استجابة 
فإن ترح�ل الب�انات ال��ة من بن�ة مرك��ة إ� بن�ة ال مرك��ة ينب�ن

ي  ل�ة التكلفة. عمالء المؤسسات من ح�ث فعا
ن األمان �ن ي الواسع النطاق ل المنّصة،ع� الرغم من إمكان�ة تحسني األمن والتخ��ن  منّصةفإن التبين

ا ما لم �كن  ً ي  كب�ي توف�ي   هنالكالالمرك��ة �شكل تحدً�ا كب�ي
ن  كلفةالت �ن كات الدافعني من ح�ث  النقطة الج�دة تحد�د بناء ع� ذلك، . لعمالء ال��

 . لشبكة الالمرك��ةحل اوالتكلفة أمًرا بالغ األهم�ة للتصم�م األمثل ل االستجابةوقت ستغراق سطح الهجوم و �عد ا ،رقم العقد 

ي النظم الالمرك��ة سطح (أ).  2
 الهجوم �ن

  

ي يتم تقس�مها إ� أجزاء أصغر موزعة ع��  ي األصل أ��� ال تخ��ن  منّصةإن الحمولة النافعة للملفات أو الب�انات الي�
ا مرك��ة �ي �ن

ً
 أمان

. من ح�ث المبدأ  منّصةمن الب�انات المخزنة ع�  ن  كلما زاد عدد نقاط التخ��ن (و�التا�ي درجة أ��� من الالمرك��ة)  ،تخ��ن مرك��ة واحدة للبائعني
تهد�دات . يتم تع��ف سطح الهجوم عادًة كمجم�ع جميع نواقل الهجوم المحتملة (أو الأصغر  التخ��ن منّصةسطح الهجوم المحتمل ل �صبح

ي ( ف سطح الهجوم النسي� ان�ة). دعونا أوًال نعرِّ كسطح الهجوم المع� كجزء طب��ي   nعقد ال عدد من تخ��ن ذات منّصة) لASnاألمن�ة السي��
ي لجميع متجهات الهجوم الفرد�ة الخمسة ضد عقدة 1من أق� سطح هجوم محتمل (أي �ساوي  ض أ�ًضا أن سطح الهجوم النسي� ). لنف��

:  ،) متطابقةn = 1حدة (أي: تخ��ن وا  ع� النحو التا�ي

 

 

 

AS1 (maximum) = AS1 (a+b+c+d+e) = 1 
 

AS1 (a) = AS1 (b) = AS1 (c) = AS1 (d) = AS1 (e) = 0.2 
  

ضد جميع نواقل الهجوم المحتملة باستثناء التهد�دات  مح�ي و  منفرد  بائع تخ��ن مصدرل �س�ط مثال أخذدعونا ن اآلن
ي  الخارج�ة. 

 ؛ە الحالةهذ�ن

AS1 (a) = 0.2 and AS1 (b) = AS1 (c) = AS1 (d) = AS1 (e) = 0 

AS1 (total) = AS1(a) = 0.2 = 1/5 

 

ن  ،إذا تم تقس�م الملف بدًال من ذلك إ� جزأين أصغر  ي تخ��ن متطابقتني
فستكون هناك  ،)n = 2: مثال( وتم تخ��نهما ع�� عقدئ�

ي التخ��ن لحدوث 
اق عقدئ� ي هذە الحالةحاجة إ� اخ��

اق األمان. �ن ي اخ��
ي ل ،نجاح �ن  لمنتج  منّصة�كون سطح الهجوم النسي�

�
التخ��ن مساو�ا

ي العقد الفرد�ة
 ؛ع� النحو التا�ي  ،أسطح الهجوم �ن

 

for n = 2 AS2 (total) = AS1 (a) x AS1 (a) = 0.04 = 1 / 25 = 1 / 52 
 

and for n = 3, AS3 (total) = AS1 (a) x AS1 (a) x AS1 (a) = 0.008 = 1 / 125 = 1 / 53  
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ي  سطح هجوم إذا كان ل�ل عقدة تخ��ن ،�شكل عام متجه  فإن ،AS1�ساوي  �سي�
ي  الهجوم  ككل �ساوي:   n -node تخ��ن منّصةل النسي�

ASn = ( AS1 ) n 
  

ي لعقدة  اآلن إذا أخذنا أ�سط مثال ح�ث �كون إجما�ي مساحة الهجوم النسي�
 لـ  واحدة

�
ي  سطح الهجوم فإن ،)AS1  =0.5٪ (أي: 50مساو�ا  n- node منّصةل النسي�

 �ساوي: 

ASn = ( 0.5 ) n 
 
 
 
 
 

) عدد العقد  2يوضح الشكل  ن ا�دة المقارب بدرجة عال�ة لهذا المثال من  أ (�مني ن ي سطح AS1 = 50٪الم��
. �مكن تحقيق انخفاض كب�ي �ن

ي إ� أقل من  ي �شكل أ��� إ� حوا�ي وحدات تخ��ن ف 5٪ باستخدام 4الهجوم النسي�  ،٪ لع�� نقاط0.1قط. ينخفض سطح الهجوم النسي�
ا �شكل ال متنا�ي �صبح سط ،عقدة تخ��ن 100عن  عند ال��ادةعقدة.  100٪ لـ 0.0001و�� أقل من  ً ب من الصفر. و�ح الهجوم صغ�ي  ق��

ي  ،بالتا�ي 
��ة للهجوم باستخدام كم�ة محدودة من الالمرك��ة باستخدام الالمرك المنّصة�مكن تحقيق الغالب�ة العظ� من التخف�ض المحتمل �ن
ي  منّصة). من األمور الحاسمة لتصم�م n = 5-10عدد صغ�ي �سبً�ا من نقاط التخ��ن المستقلة الموزعة (مثل:   CRYPTYKالتخ��ن السحائ�

ي مست��ات األمان الممكنة مع VAULT(أي: 
 ط. نقاط تخ��ن فق 10إ�  5) هو التحسن ال�ب�ي �ن

ي النظم الالمرك��ة االستجابةوقت  (ب).  2
 �ن

  
ة وصول  iCloudو  Amazon S3و  Google Driveتظهر أنظمة التخ��ن التقل�د�ة مثل  وشبكات عرض المحتوى األخرى ف��

�لها.  ن قابل�ة  مسألة�عت�� وقت استجابة الوصول أداًء مهًما و  منخفضة جًدا مع توف�ي �عات نقل معقولة لتحم�ل الب�انات وت�ن
ي الوقت  مهمة استخدام

ة الحجم (عادًة ما  إدارة و تحم�ل ،المتكرر  التحم�ل تتطلب تطب�قاتح�ث ان ال الحا�ي �ن ال�ث�ي من الملفات الصغ�ي
نت ةالتطب�قات المستندة إ� السحاب م�غابا�ت).  1أقل من تكون   التح��ر و  الملفات مشاركة ،مثل إدارة الملفات / المجلدات ،ع�� اإلن��

.  جزء من الثان�ة مائةمن  قل�لب أ���  وقت استجابة للوصول طلبتت عموما المبا��  ي
ي الوقت الحق���

بغض النظر  لتكون قابلة لالستخدام �ن
�ل ل ن ي أن �جعل تخ��ن الملفات  ،التخ��ن (أي: اإلنتاج�ة) منّصةعن �عة التحم�ل أو الت�ن

�مكن لوقت استجابة الوصول ال�ب�ي متعدد الثوائن
ي ال

.  ةتعد�ل اإلدارة والتح��ر غ�ي صالح ،وقت الفع�ي �ن ن ي قواعد  لمعظم المستخدمني
ال يرغب معظم مستهل�ي ومستخد�ي منصات التخ��ن �ن

ي أو أ��� لبدء تحم�ل ملف صغ�ي قد �ستغرق أقل من ثان�ة للتحم�ل ع�� خدمات التخ��ن السحا
ات الثوائن ي االنتظار ع��

ي التخ��ن السحاب�ة �ن ئ�
المنخفض �ي أ��� مالءمة لتطب�قات إدارة  االستجابةوقت فإن أنظمة التخ��ن المرك��ة الموجودة ذات اإلنتاج�ة العال�ة و  ،�التا�ي و  التقل�د�ة. 

 . ي الوقت الفع�ي
ة  من انهم �عانون فقط الملفات والتح��ر واإلدارة الفور�ة �ن ة  و�ي مشكلة واحدة كب�ي أنها تظهر ناقالت هجوم محتملة كب�ي

 ضع�ف.  اتب�انأمن و 

�ل الملفات لت ةمثال� Filecoin 4 و Sia 3 مثل سلسلة ال�تلع�  هذە الالمرك��ة تخ��نال منصات ع� العكس من ذلك، ن حم�ل أو ت�ن
ة جًدا وحموالت الب�انات (ع� سب�ل المثال:  �مكن تهيئة المنصات الالمرك��ة لعرض أمن محّسن للب�انات  م�جابا�ت).  100 أ��� من ال�ب�ي

�ل موثوق�ة مقارنة بأغلب منصات التخ��ن المرك��ةومعدال  ن نظًرا لضعف إمكانات اختناقات الب�انات أو اإلخفاقات التشغ�ل�ة  ،ت إنتاج�ة وت�ن
ي عمل�ات نقل الب�انات. 

ة وتطب�قات معالجة دفعات متعددة الملفات مثل محركات  للتدخل �ن �ل ملفات كب�ي ن هذا مهم عند تحم�ل أو ت�ن
ي هذە الحالة ط�ة. التخ��ن االحت�ا

ات الدقائق  ،�ن �ل قد �ستغرق ع�� ن ي االنتظار لمدة ثواٍن لبدء عمل�ة تحم�ل أو ت�ن
ال �مانع المستخدم عادًة �ن

�مكن تصم�م معمار�ات التخ��ن الالمرك��ة إلضفاء مستوى  ،عالوة ع� ذلك . مالها تال�أو أ��� 
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ة للمنصات المستندة ع� سالسل ال�تل فإن  ومع ذلك، الب�انات.  مخزن إ� األمان من مستوى عاٍل  خاص�ة وقت استجابة الوصول ال�ب�ي
ي  20-10 (عادة الالمرك��ة

) أو ثوائن ن غ�ي مناسب تجعلهم أ��� نت.  ني عالوة ع�  لمعظم تطب�قات إدارة الملفات والمحادثات والتح��ر ع�� اإلن��
كات ،ذلك ن  الملفات �شكل سلس و��ــــع ب�قاتتط مشاركة و التح��ر تخ��ن،ال إدارة تطلب فإن معظم ال�� ن المئات أو اآلالف من الموظفني بني

ي بيئة المؤسسة �صبح غ�ي عم�ي ومرهق سلسلة ال�تلالتخ��ن المعتمدة ع�  منّصةفإن استخدام  ،و�التا�ي  والعمالء وال��ائن. 
 . لالستعمال �ن

 
 
 

) ي 2الشكل  ن الوصول المقاسة  أوقات استجابة وضحب (�مني

تتطلب  . 6عدد العقدت التخ��ن التجار�ة مقابل لمختلف منصا
التحقق من جميع اإلجراءات ع�� تأ��د عدة  سلسلة ال�تلمنصات 

ا من نقاط التخ��ن  ً عمل�ات تكرار لمحرك ذي إجماع و�شارك عدًدا كب�ي
 ،عالوة ع� ذلك عقدة).  10000 - 20المشاركة (ع� سب�ل المثال: 

ة جًدا أل  سلسلة ال�تل منّصةمع اعتماد المستخدم لمقاي�س   ،عداد كب�ي
اإلنتاج�ة �شكل تقاس  �مكن أن ي��د زمن الوصول أ�ًضا �شكل ملحوظ. 

ي النظام الالمركزي. 
 كلما  عام مع حجم أفضل بكث�ي من زمن الوصول �ن

ي  العقد المستخدمة لدفع اإلجماع زاد عدد 
سلسلة  منّصةالمحرك �ن

 سلسلة ال�تلض منصات تعر . المنّصةزمن الوصول من قبل  زاد  ال�تل،
ي تركز ع�  Ethereumو  Bitcoinالمعتمدة ع� نطاق واسع مثل  الي�

اوح من عدة دقائق إ�  ي الوقت الحا�ي أوقات وصول ت��
المعامالت �ن

ة لعدد كب�ي  5000 - 200عدة ساعات (أي:  ثان�ة). هذا نت�جة مبا��
ي هذە المنصات (أي: 

 000 - 8،000من عقد اإلجماع المستخدمة �ن
ن أن  ،عقد). ومع ذلك 20 ي حني

ة جًدا  االستجابةت اوقا�ن غ�ي هذە ال�ب�ي
نت مثل تخ��ن  مناسبة إ� حد كب�ي لمعظم التطب�قات ع�� اإلن��

ن  ،الملفات ومشاركتها   بأوقات المعامالت الخاصة بالتقن�ات المال�ة التنافس�ة مثل التح��الت البنك�ة بني
ً
ة �سبً�ا مقارنة  فإنها ال تزال صغ�ي

ي �ستخدم  سلسلة ال�تلالبنوك المرك��ة. تظهر  عقدة) أوقات زمن استجابة أصغر  50 - 20(مثال:  Filecoinو  Siaمثل  قلأ عدد عقد الي�
تض�ف طب�عة اإلجماع التكراري لهذە المنصات المجمعة وقًتا إضافً�ا. هذە المنصات مناسبة  ،ثان�ة). ومع ذلك 100 - 10�سبً�ا (مثال: 
ة مثل تخ��ن الشبكة االحت�اط�ة و �شكل ج�د ل . الالب�انات  سجالتتطب�قات تخ��ن الملفات ال�ب�ي ع� الرغم من أن هذە غ�ي قابلة للتغي�ي

ي �ستخدمها  ،االستجابةوقت درجة منخفضة من  لها المنصات  ي الوقت الفع�ي الي�
نت �ن إال أنها ال تزال بطيئة للغا�ة بالنسبة لتطب�قات اإلن��

كات مثل إ  دارة الملفات ومشاركتها وتح��رها. ال��
 

ي الشكل 
(ع�  Amazon S3و  Google Driveالمعتاد للمنصات المرك��ة التقل�د�ة مثل  االستجابةوقت  ،ب 2كما هو موضح �ن

�ة هذە المنصات المخصصة للسحابة الفرد�ة �ي مثال ،مل�ي ثان�ة 100 �ساوي وصول أوقات استجابةمع  سب�ل المثال: عقدة واحدة). 
ة و  تصفت ،ومع ذلك لتطب�قات إدارة وتح��ر الملفات سهلة االستخدام.  ضعف منصات التخ��ن المرك��ة هذە أ�ًضا بنواقل هجوم كب�ي

 هو  االستجابةوقت  انخفاضو  سطح الهجوم انخفاض اإلنتاج�ة، تط��رقابل ل وسط مع برنامج الالمرك��ة من الناح�ة المثال�ة، . األمن
 2العقد) مع الشكل  عدد مقابل  ةالسطح� اتمالهج عدد أ ( 2بمقارنة الشكل  . اتملفالتخ��ن  تطب�قات مؤسساتى ع� مستو  مرغوب امر

ن  تقع أ��� منطقة معرضة للخطر  أن ) �مكننا تحد�دلعقدا عدد مقابل  االستجابةب (زمن  ي  - سط�ي  هجوم أدئن  ما بني قت و و  المظهر الخار��
ي الشكل  المنطقة المسماةتخ��ن (المس� * عقد  5حوا�ي  ة واحدة مععقد ع� منخفضال االستجابة

لهذا النظام المنخفض �سب�ا  ). 2B�ن
ي مظهر  - سط�ي  هجوم من الالمرك��ة ن  ٪90 ب منخفضا ما يزال خار�� ي حني

 - 200 : مثال( للغا�ة منخفض أ�ضا هو االستجابةوقت  ان �ن
ن األداء واألمان للتطب�قات ذات فئة المؤسسات. تخ��ن من خمس نقاط ح منّصةتظهر  ،ومن ثم م�ل�ي ثان�ة).  300 ومع  ل وسط مثا�ي بني
غ�ي  سلسلة ال�تلو�التا�ي فإن تصم�م  ،عقدة للعمل بفعال�ة 20القائمة ع� اإلجماع عادة ما ال �قل عن  سلسلة ال�تلتتطلب منصات  ،ذلك

نت المكونة من  منّصةعمل�ة ل �ستخدم البن�ة األ���  مناسب لهذە الدرجة المنخفضة �سب�ا من الالمرك��ة.  ُعقد اتصاالت  5التخ��ن ع�� اإلن��
 وأمازون.  Googleمخصصة للعد�د من موردي الحوسبة السحاب�ة من جهات خارج�ة مثل 
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 ه�ا�ل التكلفة ألمن المؤسسات وتطب�قات التخ��ن (ج).  2
  

ي القسم 
إ�  ةمتكافئ تل�س Filecoin و SIAمثل  سلسلة ال�تل منصات التخ��ن القائمة ع� ان (ب) ك�ف 2لقد ناقشنا بالفعل �ن

ي الوقت 
ة. إمكانات  همل الن تطب�قاتال وتح��ر إدارة اتملفمع  الحا�ي �ن فإن منصات التخ��ن هذە أ��� مالءمة ألحجام  ،و�التا�ي  وصول ال�ب�ي

ة جًدا وتطب�قات تخ��ن الُدفعات مثل النسخ االحت�ا�ي للب�انات واست سبة لمثل هذە التطب�قات حي� بالن ،ومع ذلك عادتها. الملفات ال�ب�ي
ة  ي المقام األول مناسبة فقط لألسواق االستهال��ة  المرك��ةفإن منصات التخ��ن ال ،حجم الملفاتمن ناح�ة ال�ب�ي

�سبب مشا�ل هذە �ن
ة تكال�ف يتطلب هذا �شكل عامإن ف األسواق من �ث�ي لل ؤثرةم كونت ان ستطيع� سلسلة ال�تل تقن�اتان  رغم منالب . نموذج اسعارها  إ�  كب�ي

نت التخ��ن أسعار  فإن ذلك،ومع  العمالء.  من ي خدمات ال مقد�ي  قبلمن  ع�� االن�� ن تخ��ن السحائ� ي مستوى سلعة منخفضة جًدا  التقل�ديني
�ن

ابا�تدوالرات ل�ل  5(مثًال: حوا�ي  ن �سع�ي تخ Siaمثل  سلسلة ال�تلتوفر منصات  / مستخدم / شهر).  ت�ي اوح بني ��ن أرخص وهو عادة ما ي��
ن (أي: حوا�ي 80و  40 ي التقل�ديني ابا�تدوالرات ل�ل  4 -دوالر  2٪ من مزودي التخ��ن السحائ� ع� الرغم من أن  / مستخدم / شهر).  ت�ي

نت إ�  ا و�تكلفة أقل منّصةترح�ل تخ��ن الملفات ع�� اإلن��
ً
ح�ن إال ال أن هذا الخ�ار ال �إ ،لمستهلك الفرديااستحسان  ل�� قد � ،أ��� أمان

كات. بقدر قل�ل من الجاذب�ة ل  عمالء ال��
نت العامل الحاسم للمؤسس  بتكلفة ��� حل أمان  اتال �عد خفض تكال�ف التخ��ن ع�� اإلن��

ً
نظًرا ألن تكال�ف التخ��ن غ�ي ذات أهم�ة مقارنة

ي الوقت الذي توفر 
امج الالمرك��ة حما�ة أ��� ضد الخروقات األمن�ة كامل لتخ��ن الملفات. من المهم أن نالحظ أنه �ن فإن هذا ال يتم  ،ف�ه ال��

وس ي ضد التهد�دات الداخل�ة والف�ي
ي حد ذاتها أي أمن إضا�ن

. ال تقدم الالمرك��ة �ن �ة إال للحما�ة من التهد�دات الخارج�ة والفشل التشغ��ي
كات والمؤسسات ال���  ي والمراقبة. من األهم�ة بمكان لجميع ال�� ) والذي ال ى هو التهد�د األمين ن الدائم من المصادر الداخل�ة (أي: الموظفني

ن األفراد. للتخف�ف ضد  وس�ة  االخطار  �مثل عادة مشكلة بالنسبة للمستهل�ني كات تهد�دات المراقبة مبلًغا آخر الداخل�ة والف�ي عادًة ما تنفق ��
اوح من  ي الشهر. تعت 80إ�  40ي��

ي توفر $ دوالًرا ل�ل مستخدم �ن ح�ل إ�  ا / مستخدم / شه�� 3$  - 1�� فائدة المؤسسة الي�  منّصةفقط لل��
ي التكلفة الرئ�س�ة لحل األمان ال�امل وز�ادة درجة الوصول. ومن ثم كتلسلسلة  مبن�ة ع� تخ��ن 

فإن  ،أمًرا غ�ي ذي صلة عند النظر أ�ًضا �ن
ي المؤسس �لدخول الديها احتمال�ة ضئ�لة ل سلسلة ال�تلتكنولوج�ا 

. االستجابةوقت التكلفة و  ة�سبب مشكالت ه�كل اتأسواق التخ��ن �ن
ة ل سلسلة ال�تلفإن تقن�ة  ،ومع ذلك كات ح�ث أن منتجات األمان �ي عامل التكلفة األسا�ي أل  لدخولتحمل إمكانات كب�ي سواق أمان ال��

. يوجد طلب كب�ي ع� حلول التخ��ن الالمرك ن بوقت وصول منخفضعند ��� التخ��ن المؤس�ي ي تتم�ي كات الي� وحما�ة  ،��ة للعمالء من ال��
  تخف�ض تكال�ف التشغ�ل. �س� لأمن�ة واسعة و 

 
 
  

  CRYPTYK منّصةل معمار�ةال الهندسة . 3
  

ي منخفضة التكلفة لتطب�قات الب�انات عند  مان نقطة ضعف أساس�ة ل�افة حلول األ  عد االستخدام �ي تعت�� خدمات التخ��ن السحائ�
ي االنتشار. 

ي كعن� أسا�ي لضمان  التقل�د�ة المعقدة والمكلفة �ن �جب ان �شتمل بناء حل امن كامل من الن�ع المؤس�ي ع� التخ��ن السحائ�
ي تقوم عليها بن�ة  ة�ستند فلسف تطبيق األمن األمثل.  ن الخصائص المحددة لثالثة من األنظمة  CRYPTYKالتصم�م الي� الهجينة ع� تحسني

ال  منّصةرك��ة المختلفة لتلب�ة مجموعة متنوعة من متطلبات األداء المهمة ل�ل من تطب�قات أمان التطب�قات والتخ��ن. ال تعت�� كل الالم
نتمرك��ة مثال�ة ل�ل تطبيق ع� اإل  وتتطلب تكامل ثالثة منصات مختلفة ول�نها مجان�ة لتلب�ة متطلبات األداء وقابل�ة االستخدام واسعة  ن��

منّصة  ه�كلل�ي عن� أسا�ي  CTKأو الرقم�ة  Cryptyk عمالتق لتوف�ي حل متكامل لألمان والتخ��ن ع� مستوى المؤسسات. النطا
CRYPTYK  :بأ�ملها من خالل 

ن منصات التخ��ن الالمرك��ة الثالثة المختلفة ( • ) للعمل مع بعضها البعض وتوف�ي CODEBOOKو  PASSPORTو  VAULTتمكني
 األمان، طبقات متعددة من

اء مجموعة كاملة من • ن ��� ن الفرديني كات والمستخدمني  ن والتخ��ن،األم خدمات السماح للعمالء من ال��
ي البدا�ة،ألما خدمات تقد�م حوافز لعمالء المؤسسات لتج��ة و���  •

 ن والتخ��ن �ن
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كاء  • ي لـ  االتحاد تقد�م حوافز لمطوري المصادر المفتوحة و�� ة مع متوافق اتنطاق توسيعو  تط��ر بواسطة CTKلدعم النظام البييئ
 و ،API ال

�ي النظم  •
ي ة و البيئ�توف�ي حوافز لمش�� ي عمل�ات  منقي�

العمالت المشفرة من أجل إجراء العمل�ات الحساب�ة �شكل تفص��ي �ن
ي تعمل ع� إمداد  CTK Proof of Security (Ps)حساب   به��ة.  الخاصة سلسلة ال�تل منّصةالي�

  
 
 

ي الحا�ي  غي�ي ت CRYPTYKال �حاول حل  ن كب منافسةعن ط��ق  سوق التخ��ن السحائ� ن يوفرون بالفعل خدمات  ار العبني راسخني
ن  بل �حاول ان �عمل ع� األسعار.  من ناح�ة تخ��ن موثوق بها ع� مستوى سلعة منخفضة للغا�ة تخ��ن  متعدد  مركزيال  برنامج تأمني

ي أمان المرك��ة تاالستفادة من خدمات التخ��ن الحال�ة  (أي سحابةال تعمل حقق من و تمن كبار مزودي الخدمات السحاب�ة) من خالل منصي�
كات. ع�  ن ومشاركة الملفات لألفراد وال�� كات  غ�ي � CRYPTYKفإن حل  ،و�التا�ي  �سج�ل و�دارة وصول المستخدمني سوق األوراق المال�ة لل��

ي �شمل كال من أمان المؤسسة وخدمات التخ��ن األ��� حجًما من خالل توف�ي حزمة منتجات أ��� أمًنا وفعال� ة من ح�ث التكلفة والي�
 . ي ي  سً�ا للتكلفة للتخ��نحًال تناف CRYPTYK�قدم حل  ،ومع ذلك السحائ�  وحدە.  السحائ�

 خدمات و منتجاتمن  كلفة أ���  �شك�لة لديها القدرة ع� استبدال CRYPTYK منّصةالمنتجات والخدمات المبن�ة ع� بن�ة 
ن  الباعة عند ةموجود ي  الحاليني

ة �ن كات ال�ب�ي �شمل  التهد�د.  مراقبة منتجاتو  الحما�ة انر جد ،CASB، CSG، DLP مثل سوق أمن ال��
كات واالفراد ع� الفوائد ي المالمح األمن�ة1( ل�ال ال��

ة �ن ) 3( ،و��� المنتجات ع�� حل منتج واحد  أ�سط تج��ة) 2( ،) التحسينات المث�ي
نت.  تخ��نوال غ�ل اإلجمال�ة لألمنانخفاض تكال�ف التش  ع�� اإلن��

 CRYPTYK: نظرة عامة رف�عة المستوى ع� معمار�ة 3الشكل 
 

 

 الب�انات األساس�ة لسلسلة ال�تل

وع خاص  مستخدم م��

 مسؤول المؤسسة /

(C) CODEBOOK 

ات المرك��ةخارطة قاعدة ب�ان  

DLP & 
Geo-fencing 

 االمتثال والتدقيق
(D) COMMAND 

الواجهة  /  واجهة المستخدم
 االمام�ة

(B) PASSPORT اسل  Vault UI المزامنة وال��
Sentry UI 

إدارة 
 اله��ة

التحقق من 
 الب�انات

(A) VAULT 

ي موزع  تخ��ن ملفات سحائ�

(E) SENTRY 
 المحرك/الواجهة الخلف�ة

 
 مستخدم فردي عام

دارة عملة إ
Cryptyk 

الب�انات تحل�ل  

 

  

 APIإدارة ال 

 

التفاعل مع الخطر 
 والتحكم بالوصول
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ي الشكل ال CRYPTYK منّصةنظرة عامة ع� مستوى عاٍل لبن�ة 
 ،ع� ستة مكونات رئ�س�ة CRYPTYK منّصة. �شتمل 3مبينة أعالە �ن

 :  و�ي

)A( VAULTمشاركتها �رنامج رة بواسطة المستخدم وملفات التخ��ن متعددة السحب و : التخ��ن والمشاركة المشف . 
)B( PASSPORT :إذن خاص لمشاركة المستخدم / مشاركة الملفات ذات كتلسلسلة   منّصة . 
)C( CODEBOOK الملفات لتخ��ن المرك��ة للب�انات الداخل�ة ومفتاح �شف�ي : خ��طة قاعدة ب�انات . 
)D( COMMAND تج��ة المستخدم.  إ� السحابة أو العم�ل ولوحة تحكم الواجهة األمام�ة: واجهة المستخدم المستندة / 
)E( SENTRY ي ت: المحرك األسا�ي / الخلف�ة  عمل�ات. الدير كل تدمج جميع المكونات األخرى و الي�

  
 
 

كات �حتاجون إ� منتج إدارة ه��ة المستخدم التقل�دي مع مصادقة متعددة العوا ن األفراد وال�� ) MFAمل (مثل جميع المستخدمني
ا� �ستند  اواجهة مستخدم امام�ة  إما بواسطة CRYPTYK منّصةللوصول إ�  LastPassأو  Google Authenticatorمثل 

 VAULTتخ��ن ملفات  منّصة�حصل المستخدمون الفرديون ع� �سخة مجان�ة من  عامة العم�ل.  مستند ع� مح�ي  مجابرن أو سحابةال
ي مؤمنة �شكل 

ات رة أمان محدودةمع إدا تلقائئ ن ي  تخ��ن ملف و الم�ي ن  ). ج�جا با�ت من التخ��ن 1 (ع� سب�ل المثال:  سحائ� ي حني
 برنامج نا �ن

VAULT  وس�ة والتشغ�ل�ة محصنة  ،ومع ذلك ال توفر حما�ة ضد التهد�دات الداخل�ة أو المراقبة. إال انها ضد التهد�دات الخارج�ة والف�ي
ا  ن أ�ًضا اخت�ار �� ات إضاف�ة إلدارة األمان ع�� محرك األمان �مكن للمستخدمني ن الذي �ح�ي من تهد�دات المراقبة وشبكة  SENTRYء م�ي

PASSPORT  ن  سلسلة ال�تلل ي توفر أداة أمان ق��ة للحما�ة من التهد�دات الداخل�ة (مرة أخرى ال تمثل مشكلة لمعظم المستخدمني الي�
 .( ن ق�ة إ� سعة العموميني ن أ�ًضا ال�� ابا�ت من التخ��ن).  1(مثل:  VAULTتخ��ن أ��� ع� نظام  �مكن للمستخدمني تحتوي واجهة  ت�ي

ي تم تك��نها للخصوص�ة الشخص�ة العال�ة COMMANDالمستخدم الخاصة بـ  ن ع� إعدادات النهج الي� ن الفرديني ول�نها محدودة  للمستخدمني
ي الملف  ،مستخدم فردي إذا تمت مشاركة الملفات مع ،ومع ذلك ألفراد الجمهور.  لال�تشاف المناسب

ف�مكن للمؤلف األص�ي أو المشارك �ن
 . ن كة من المستخدمني ن والملفات ل�ل ملف فردي ضمن مجموعة مش�� ن أذونات الوصول إ� المستخدمني �ي  CODEBOOKقاعدة ب�انات  تعيني

 كتلسلسلة   و�المثل، . مستخدمخدمات دعم ال مع مبا�� تفاعل  �س لديهال بناء ع� ذلك و قاعدة الب�اناتل داخ�ي  برنامج خ��طة
PASSPORT  ن حزمة منتجات التخ��ن واألمان من  عن المستخدم العام.  بع�دا� داخ�ي �عمل من خلف ال�وال�س  سجل �ي  CRYPTYKتتم�ي

 باألمن التقل�دي وحلول التخ��ن للجمهور 
ً
ي مستوى األمان وانخفاض التكلفة مقارنة

 العام.  بتفوقها �ن
 

اء  التج��ةات �مكن لعمالء المؤسس ابا�ت من التخ��ن  1ذات إمكان�ات التخ��ن ال�املة (مثل:  هجينةال CRYPTYK منّصةأوًال ومن ثم �� ت�ي
ي ذلك  / 

وع ف��د من نوعه ل�ل عم�ل من SENTRYالخاصة وأداة األمان  PASSPORTأمان  منّصةالمستخدم) بما �ن . يتم إصدار معّرف م��
ي ب�انا

ي تم تضمينها �ن ي المؤسسة. يتم أ�ًضا إصدار معرف مستخدم ف��د  PASSPORT سلسلة ال�تلت مفتاح المؤسسات الي�
لجميع موظ�ن

ن أو  سلسلة ال�تلل�ل مستخدم منفرد داخل المؤسسة و�شكل أ�ًضا جزًءا من ب�انات مفتاح  المحددة الخاصة به. �ستخدم كافة الموظفني
ي  من قبل المؤسسة لتقل�ل إعدادات الخصوص�ة مقارنة  تم تك��نها أعضاء المؤسسة إصداًرا من واجهة مستخدم سطر األوامر الي�

ي �شكل فعال أن  . هذا �عين ن ن الفرديني ن العامني ي طب�عتها وقابلة  PASSPORT ب الخاصة سلسلة ال�تل منّصةبالمستخدمني
غ�ي شفافة �ن

كة ستقوم للس�اسات واألذونات.  COMMANDللتخص�ص ع�� إعدادات واجهة  �� Cryptyk ي بتصم�م وت
طبيق و��� نظام التحكم �ن

فو الشبكات المعتمدون لعمالء المؤسسة إصداًرا إدارً�ا COMMANDالوصول المستند إ� األدوار مع بن�ة أذونات ف��دة لواجهة  . يتل�� م��
ي أذو  ،إدارة وصول مستخدم المؤسسة ،PASSPORT سلسلة كتل �سمح لهم برؤ�ة كاملة لب�انات COMMANDمن واجهة 

نات التحكم �ن
ي  ،وضع س�اسات المؤسسة ،الوصول إ� الملفات  ك��نات األمان. لتتتبع جميع معامالت مشاركة الملفات واالخت�ار الحبيي�

 
كة  والتك��نات فرض مختلف التشك�التتحدد و ت ةموحد واجهة برمجة تطب�قاتبتصم�م وتطبيق و��� تنسيق  Cryptyk كما ستقوم ��

ي المستقبل إ� إنتاج جسور خاصة بالصناعة أن يؤدي تط ستحسناألمن�ة. من الم
امج المفتوحة المصدر �ن ��ر واجهة برمجة التطب�قات وال��

ي  ن أو أ��� بمؤسسات مختلفة. واألهم من ذلك بالنسبة للتبين ن مختلفتني كتني ن ل�� ن الداخليني ن المستخدمني �سمح بواجهات التطب�قات بني
ي مؤسسة ملًفا مع عم موظف شاركعندما يت ،شاملال

ي  ،من الجمهور خارج المؤسسة �ل أو فرد �ن
يتل�� العم�ل أو الفرد العام اإلصدار المجائن
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ي نها�ة المطافو ،VAULTالمحدود من منتج 
ق�ة إ� حزمة المنتج المدف�ع مع ز�ادة  �مكنه �ن ات األمان المتفوقة. مساحة ال�� ن التخ��ن وم�ي

ي نها�ة المطاف إ� اعتماد منتجات التخ��ن ال�املة ل CRYTYKفإن استهداف مجموعة منتجات  ،و�التا�ي 
دى عمالء المؤسسات سيؤدي �ن

ن  ن ع�� تأث�ي الشبكة لتفاعالت مشاركة الملفات مع العمالء الخارجيني تتفوق حزمة منتجات التخ��ن واألمان . واألمان من ِقبل األفراد العامني
  �ي مقارنة باألمان التقل�دي وحلول التخ��ن للمؤسسات. ال�املة من فئة المؤسسات ع� مستوى األمان وخفض التكلفة �شكل كب

  
 CRYPTYK منّصة مكونات . 4
  

ي تتكامل لتع��ض بن�ة  ،التصم�م المحددة لمسنناقش اآلن معا ات المنتج للمكونات الستة المهمة الي� ن  منّصةالقدرات األمن�ة وم�ي
CRYPTYK . 

 )VAULTة (نظام تخ��ن وتقاسم الملفات المتعدد السحاب . (أ) 4
  

ي لـ  للتخ��ن والمشاركة المشفرة بواسطة المستخدم المتعدد السحب والمس�  منّصةهو  CRYPTYKاألساس األسا�ي للنظام البييئ
VAULT ستخدم تصم�م� .VAULT  :ي  10 - 5درجة محدودة من الالمرك��ة من خالل العد�د من نقاط التخ��ن المخصصة (مثل عقد) الي�

ي الرئ�سيون مثل يوفرها مزودو التخ و  Boxو  Microsoft Azureو  Apple iCloudو  Amazon S3و  Google Drive��ن السحائ�
Dropbox  وRackspace ات التصم�م الثالثة الحي��ة لـ ن ي أنه ( VAULT. تتمثل م�ي

) �قسم كل ملف إ� أجزاء متعددة من الملفات المشفرة 1�ن
ي يتم تخ��نها �شكل منفصل ع� مزودات  ي المستقلةالي� ي تفتح الوصول إ� كل جزء ) 2( ،التخ��ن السحائ� �قوم بتخ��ن مفاتيح التشف�ي الي�

ن  ن المحليني خ��طة قاعدة الب�انات  عجزء االحت�ا�ي دون اتصال مبصمات األصابع وال عن ط��ق ذ�ي هاتف جهاز ب ملف فردي ع� المستخدمني
٪ لوقت استجابة  100 -٪  50بينما �ض�ف فقط  ن سطح الهجوم المحتمل٪ م 90من  ) أنه �قلل أ��� 3و ( ،CODEBOOKالالمرك��ة 

ي واحد ( أي: زمن االنتقال   ،من بائع واحد). و�التا�ي  م�ل�ي ثان�ة 100مقارنة بوقت استجابة  م�ل�ي ثان�ة 200-150الوصول لمزود تخ��ن سحائ�
ي فردي �مكن أن يوفر  ي ألي مزود تخ��ن سحائ� اق األمان الخار�� حي�  ،فقط الوصول إ� جزء صغ�ي عد�م الفائدة من أي ملف مخزن فإن اخ��

إذا تم ك� طبقات التشف�ي المتعددة. تتطلب �قة الب�انات من مستخدم واحد الوصول الفع�ي إ� ذلك الجهاز الشخ�ي للمستخدم الداخ�ي 
ي هذە الحاالت  CRYPTYKوحساب مستخدم 

 ،لملفات المعتمدة لهذا المستخدم المحدد. و�التا�ي ال �مكن الوصول إال إ� ا ،الخاص به. حي� �ن
ن   ل�ست عمل�ة ول�ست قابلة للتطبيق.  ببساطة فإن القرصنة ع� نطاق واسع للعد�د من المستخدمني

ب الموزعة. يتم �شف�ي كل ملف فردي تخ��ن الملفات متعددة السح منّصةأدناە ط��قة ال��ط والتشف�ي المفضلة ل 4يوضح الشكل 
ائح. يتم بعد ذلك �شف�ي كلأوًال ثم يتم تقط�عه إ� أجزاء مختلفة من الملفات أو  VAULTلـ  المنّصةإ�  تم تحم�له ائح مرة  ال�� هذە ال��

ي من األطراف الثالثة (مثل  ). Rackspaceأو  Google Driveأو  Amazon S3أخرى وتخ��نها �شكل منفصل ع� موفري التخ��ن السحائ�
ن يتم تخ��ن كل ملف بتنس ي �مكن تخ��نها ع� الجهاز  n + 1باستخدام مفاتيح التشف�ي  ،يق المركزي ع�� موفري التخ��ن المستقلني الي�

 ،منة. إذا قام المستخدم بمشاركة الوصول إ� هذا الملف مع شخص آخر واآل غ�ي قابلة للتغي�ي ال سلسلة ال�تلالشخ�ي للمستخدم أو شبكة 
ك. ومن  VAULTفسيتل�� هذا الشخص �سخة مجان�ة من  مع حساب مستخدم لد�ه اإلذن للوصول إ� مفاتيح التشف�ي الستة للملف المش��

 بكفاءة كخدمة تخ��ن ملفات ومشاركة ملفات عال�ة األمان.  المنّصةثم تعمل 

 

 

 

 

 

 

 

11



 

 VAULT: تقطيع الملفات وتقن�ة �شف�ي 4الشكل 
 

  

ً  VAULT منّصةت��ل  ن لجهات خارج�ة و�ستف�د من المخالفات الخارج�ة  ةبان السحا من استخدام موردي تخ��خطًرا كب�ي التابعني
و�ي إذا تم تحم�ل برنامج  ،اإلجرام�ة. عالوة ع� ذلك جماعاتمن ِقبل ال امج الضارة موجود  ،ف�ي وسات أو ال�� عدد ع� فقط فإن ملف الف�ي

ي ال تتفاعل مع بعضها البعض فإن هذا التصم�م  ،لتشك�ل برنامج قابل للتنف�ذ. و�التا�ي  من الملفات المشفرة والمقسمة �شكل منفصل والي�
وسات.  كب�ي الالمركزي محصن �شكل   وس�ة وال �عتمد ع� الفحص المستمر للف�ي برنامج �ض�ف إ� الوصول إ�  ضد التهد�دات األمن�ة الف�ي

) تضمن أ�ًضا RAID�ن متكررة (مشابهة لمعمار�ة و�تطلب تحديًثا متكرًرا. �ستخدم خوارزم�ة التشف�ي والتخ��ن ص�غة تخ�  االستجابةوقت 
 �شغ�لً�ا. حي� لو واجه أي مز  24/7/365موثوق�ة التشغ�ل 

ً
ي فشال �مكن تحقيق ذلك عن ط��ق إضافة طبقة من التكرار ود تخ��ن سحائ�

محم�ة  VAULT منّصةفإن  ،. ومن ثم7التقل�د�ة  RAIDالمتدرج إ� أجزاء الملفات ع�� نقاط تخ��ن متعددة بط��قة مشابهة لمعمار�ة تخ��ن 
وس�ة والتشغ�ل�ة) وال تتطلب تحديثات و�ي تهد�دات أمن�ة رئ�س�ة للمؤسسات (تجاە ثالثة من أصل خمسة  كب�ي �شكل   : الخارج�ة والف�ي

اق  منّصةال تزال  ،منتظمة للمنتجات لضمان استمرار حما�ة الب�انات. ومع ذلك ي تخ��ن الملفات الموزعة عرضة لالخ�� من المصادر األمين
كات والمؤسسات  ن األفراد. �شكل كل من التهد�دات الداخل�ة والمراقبة مخاوف رئ�س�ة لجميع ال�� الداخل�ة ومراقبة االتصاالت بني

ن  ،والمنظمات. ومع ذلك ن العامني ن الفرديني اض / م ،ال �شكل التهد�دات الداخل�ة عادًة مصدر قلق للمستخدمني راقبة وتظل التهد�دات باالع��
 . ةالضعف الرئ�س� نقطة الب�انات �ي 

 

 (PASSPORT)  سلسلة ال�تل أمن بأذون خاصة ع� منّصة (ب).  4

: (أ) توف�ي سجل دائم وغ�ي قابل للتغي�ي ومراجعة لجميع  PASSPORTأمان  منّصةالغرض من  ه��ة المؤسسة ومعرف تفاص�ل الخاصة �ي
من قبل  CRYPTYK منّصةالسح��ة والتار�ــــخ التشغ��ي ل URLلمستخدم وعناو�ن المستخدم ومعرف الملف / المجلد وجلسات وصول ا

ن  ن  ،جميع المستخدمني ن العامني ن الفرديني ومستخد�ي  ،و (ب) توف�ي الوصول المسم�ح به للتخص�ص (بدرجات متفاوتة من التعت�م) للمستخدمني
ي المؤسسات لجميع معلومات وصول المستخدم ومعلوما

�ن ي ذلك إ�شاء الملفاتالمؤسسات الخاصة وم��
 ،والحذف ،ت المعامالت بما �ن

من األلف إ� ال�اء ع� أنها بن�ة و�روتوكوالت جد�دة  PASSPORT منّصة�فضل أن يتم بناء  . والتحد�ث والمشاركة ،والمراجعة ،والتح��ر 
 Ethereum8لجهة خارج�ة مثل  ة ال�تلسلسلقد �كون من السهل أ�ًضا إ�شاء بن�ة  ،. ومع ذلكCryptyk منّصةف��دة من نوعها لمتطلبات 

. . ةخاص كتلسلسلة   ع� شكلم تك��نها ت Hyperledger9أو  ال شك أن الخ�ار األخ�ي هو الحل األسهل واأل��� فعال�ة من ح�ث التكلفة للن��
نة وقابلة للتط��ر �شكل مناسب غ�ي مثال�ة وخ�ار جهة خارج�ة آمو طرف ثالث رائدة ل سلسلة ال�تلع� الرغم من أن اإلصدارات الحال�ة من 

ي هذا الوقت. ومن ثم فإن 
ا وقابل�ة للتخص�ص وقابل�ة التط��ر  Cryptykغ�ي معروف حي� اآلن �ن

ً
ي تط��ر أ��� الخ�ارات أمان

ستطور أو �شارك �ن
ي تناسب االحت�اجات الخاصة لمنصتها الالمرك��ة الهجينة.  سلسلة ال�تللهندسة   الي�

12



ي  سلسلة ال�تلتوفر بن�ة 
ن �ن المرخصة القابلة للتخص�ص القدرة لمسؤو�ي المؤسسة ع� تتبع وتحل�ل ومراجعة جميع سلوك�ات المستخدمني

). بالنسبة لمسؤول المؤسسة  ن ي تمتل�ها المؤسسة (ع� سب�ل المثال: جميع ملفات الموظفني المؤسسة وجميع عمل�ات نقل الملفات الي�
ن الذين تم السماح فإن هذە الرؤ�ة الدق�قة تتجاوز مج ،المعتمد  ن الفرديني ن العامني رد تتبع مستخد�ي المؤسسات وتمتد إ� تتبع المستخدمني

ن  ن العامني ن والمستخدمني ي �مل�ها أو أ�شأها موظف المؤسسة. كما أنه يوفر لمستخد�ي المؤسسة والموظفني لهم بالوصول إ� الملفات الي�
ن القدرة ع� تتبع سجل مشاركة الملفات والوصول  ي �مل�ها أو ينشئها بنفسه. �مكن للمستخدم الفرديني للمستخدم إ� الملفات الشخص�ة الي�

ن مستوى وصول األمان إ� ملف فردي �عتمد ع� طب�عة الشخص الذي �شاركونه. هذا  ئ أو مالك  منّصةللتصم�م الالفردي تعيني �سمح لُمن��
ات األمان ومست��ات ومراقبته وتتبعه �ش ي بمشاركة سجل الوصول إ� الملفمعتمد لملف فرد ن كل آمن من خالل مجموعة واسعة من م�ي

 األذونات القابلة للتخص�ص. 

ي خاصة  سلسلة ال�تلأمان  منّصة�جب أن يتك�ف تصم�م  ن ومديري المؤسسات الي� ن الفرديني ن العامني يتم تقد�مها ل�ل من المستخدمني
ي يتم تعيينها  ات المحتملة الي� ي للغا�ة. الطب�عة المعتمة القابلة للتخص�ص لتصم�م الخاصة مع مجموعة واسعة من المتغ�ي ع� مستوى حبيي�

ي ضبط دقة VAULTتخ��ن ملف  منّصةجنبا إ� جنب مع الطب�عة الحبيب�ة من PASSPORT سلسلة كتل 
الب�انات  متابعة يوفر التحكم �ن

كات سجل دائم لجميع المعامالت و�شاط �ل من األفراد والل PASSPORTوخصوص�ة الب�انات للوصول إ� الملفات الفرد�ة. توفر  ��
ات للتقد�م الالمستخدم بط��قة مماثلة لجوازات السفر الدول�ة و  ن مختلف الدول. و�التا�ي سجل لتأش�ي فإن تصم�م  ،�شاط السفر الشخ�ي بني

التهد�دات األمن�ة الداخل�ة مثال�ة لتحل�ل و�دارة وحما�ة ابلة للتخص�ص �جعل بن�ة األمان هذا مع خصائص اال�تشاف الق سلسلة ال�تل
ي 

ات األمان السلب�ة �ن ن ن فإن هذا الحل ال ،VAULTتخ��ن ملفات  منّصةللمؤسسة. عند دمجها مع م�ي  سلسلة ال�تلع�  متعدد السحابة هجني
وس�ة والتشغ�ل�ة و  . األم�حفظ �ح�ي من جميع التهد�دات الخارج�ة والف�ي  ن الداخ�ي

ي تد� إثبات  PASSPORT منّصةدم �ستخ ،سلسلة ال�تلمن منظور تصم�م  شكًال جد�ًدا من أشكال التحقق المستندة إ� اإلجماع والي�
والنها�ة الخلف�ة  SENTRYبواسطة المحرك األسا�ي  سلسلة ال�تلاألمان. يتم إدارة وتدقيق إعدادات توافق كتلة الب�انات والتحقق من نتائج 

اهة (Psه). نحن نعّرف إثبات األمن ( 4(انظر القسم  ن  ،)Paوالدل�ل ع� الوصول ( ،)Pcوالدل�ل ع� ال��ة ( ،)Pi) كدالة ع� إثبات ال�ن
 ان ) بح�ثPc) و�ثبات االمتثال (Ppوالدل�ل ع� الموقف (

Ps = F {f(Pi), f(Pc), f(Pa), f(Pp), f(Pc)} 
  

ي تتألف من إثبات األمان لملف أو حدث : الب متعلق يتم وصف أدلة التحقق الخمسة الي�  مستخدم ع� النحو التا�ي
  

اهة هو التحقق من سالمة الملف و�ثبات أنه ل�س تطب�ًقا ضاًرا أو  • ن وسً�ا (الحظ أن هذا ال يؤدي إ� فك  عمالً إثبات ال�ن ف�ي
 الملف).  �شف�ي 

ن �سخ أو فك �شف�ي  •  الملف.  الدل�ل ع� ال��ة هو التحقق من أن الملف آمن ضد محاولة أحد المهاجمني
ي الوصول القائم ع� الدور ( الدل�ل ع� •

ي  ،)RBACالوصول هو وظ�فة التحقق من التحكم �ن
 ،أذونات مستوى الملف ،الموقع الجغرا�ن

 ). MFA( والتف��ض متعدد العوامل
 . حما�ة التهد�د  تحل�لالحالة األمن�ة للجهاز و  ،الدل�ل ع� الموقف هو وظ�فة التحقق من درجة بصمة جهاز المستخدم •
هو وظ�فة التحقق من متطلبات التوافق ومتطلبات التنظ�م والمتطلبات القانون�ة وس�اسات المنظمة دل�ل االمتثال  •

 واألهداف.  واإلجراءات

 
 
 

ي  �حصل المشاركون
ي و  CRYPTYK �ن بات األمن إثمن للتحقق �شكل صحيح  CTK عمالتبع� مكافأة  CTK عمالت (أو وسطاء) منقي�

 اإلجماع.  �حركه الذي الالمرك��ة سلسلة ال�تلمحرك  مستخدم عن ط��قألي صفقة ملف أو عمل 
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 )CODEBOOKخ��طة قاعدة الب�انات الالمرك��ة ( (ج).  4
  

هو (أ) تخ��ن �سخة احت�اط�ة بدون اتصال �شكل آمن لجميع مفاتيح �شف�ي  CODEBOOKالغرض من مخطط قاعدة الب�انات الالمرك��ة لـ 
ي  6الملفات (

ن �ن ي حالة فقد أو تلف الجهاز الذ�ي للVAULT مفاتيح ل�ل ملف مخزَّ
كات �ن ن من األفراد وال�� مستخدم أو ) لجميع المستخدمني

نت �شجهاز ال�مبيوتر الشخ�ي  سجالت المستخدم، كل آمن، ب�انات التدقيق، ، (ب) تخ��ن جميع المعلومات المتعلقة بالس�اسة ع� اإلن��
اعد ، مثل قو التقل�د�ة لخرائط قواعد الب�انات� الرغم من وجود عدد كب�ي من الخ�ارات ب�انات المعامالت و��انات االمتثال. عالتقار�ر، 

ي الب�انات العالئق�ة المرك��ة
 �ن

�
أو  BigchainDB10قاعدة الب�انات مثل  سجل، إال أن الحل المفضل �جب أن �ستخدم نظاًما أساسً�ا أ��� أمنا

Cockroach DB11  أوHashgraph12تعد منصات قواعد الب�انات هذە مناسبة تماًما للتكامل األمان وقابل�ة التخص�صب تتعلق ب. ألسبا ،
. �جب أن PASSPORT، مثل منصة خاصال سلسلة ال�تلاألسا�ي ودف�� حسابات  VAULTمع مدير نظام الملفات الموزعة مثل نظام 

�ل المفضل لخ��طة قاعدة الب�انات غ�ي المتصلة ل�افة مفا ن تيح �شف�ي الملفات آل�ة نقل قاعدة الب�انات أحاد�ة االتجاە �ستخدم تك��ن الت�ن
نت  ) مع ذا�رة تخ��ن مؤقت للملفات ع�� اإلن�� ي

ي الضوئئ
خادم غ�ي المتصل. يتم توف�ي الوصول إ� مفاتيح التشف�ي لل(مثل: الصمام الثنائئ

نت لنسخة زمن�ة محدودة من جميع مفاتيح التشف�ي االحت�اط�ة للعمالء الذين لديهم أجهزة مفقودة أو تالفة من خالل توف�ي رابط ع��   اإلن��
 . ن  الم�ح بها لمستخدم معني

 )COMMANDالمستخدم / الواجهة األمام�ة ( واجهة تحكم . )د( 4
  

ي واجهة سطر األوامر الخاصة بـ 
ن بواجهة قابلة للتخص�ص وسهلة  COMMANDالغرض من واجهة التحكم �ن هو (أ) تزو�د جميع المستخدمني

وثالثة منصات تخ��ن غ�ي  SENTRYتخ��ن الملفات والمشاركة وأ�شطة األمان باستخدام محرك الخلف�ة عمل�ات دام إلدارة جميع االستخ
اء للمنتجات ل ،مرك��ة )  ت التقل�د�ةكل من العمال بمنتجات األمن والتخ��ن المختلفة  مقابل دفعلو ( ب) توف�ي واجهة �� (أي: الدوالر األم���ي

اؤە من قبل كل عم�ل ون�ع المستخدم (فرد عام أو مستخدم CTKs(ع� سب�ل المثال: مشفرة العمالت الو  ). اعتماًدا ع� الحل الذي تم ��
ات األمان والخصوص�ة و�مكان�ة الرؤ�ة واإلدارة ل�ل مستخدم. قد تكون واجهة  ،المؤسسة أو مسؤول المؤسسة)من  ن ن أو تعط�ل م�ي يتم تمكني

ي تحكم المستخدم إما واجه
. من المتوقع CRYPTYK خصائص ة مستخدم تعتمد ع� السحابة أو محل�ة تعتمد ع� العم�ل للوصول إ� با��

ن ومستخد�ي المؤسسات استخدام الواجهة القائمة ع� السحابة انطالقا من البساطة  ن العموميني ن الفرديني أن �ختار معظم المستخدمني
وتوكوالت  ،ومع ذلكوسهولة تنقل األجهزة وسهولة مزامنة الب�انات.  قد �فضل مسؤولو المؤسسة واجهة تعتمد ع� العم�ل المح�ي �سبب ال��

تابع لجهة  MFAأو تطبيق  Cryptykتم تط��رە بواسطة الذي  MFAواإلجراءات التنظ�م�ة. يتطلب الوصول إ� الواجهة األمام�ة تطبيق 
ي جوهرها LastPassأو  Google Authenticatorخارج�ة مثل 

�ي نافذة أو جزء آمن من الزجاج �سمح  COMMAND منّصةإن ف ،. �ن
ي جميع الب�انات المخزنة ع�

هجينة. و�ي توفر هذە الوظ�فة بدرجات متفاوتة من شفاف�ة الب�انات الCRYPTY  منّصة بالمراقبة والتحكم �ن
ن أو مجلد أو مستخدم. من  تظهر واجهة سطر  ،وجهة نظر العم�لوالخصوص�ة حسب ن�ع المستخدم و�عداد س�اسة المؤسسة لملف معني

ن �سمحان ب�دارة نظام تخ��ن ملفات  ن مجانيتني ن مستخدمتني  VAULT. �شكل حزمة منتج SENTRYومحرك األمان  VAULTاألوامر كواجهتني
+ SENTRY  ي ال�امل من الثنائ�ة لواحد  . حلول التخ��ن واألمن السحائ�

 )SENTRYالخلف�ة (الواجهة محرك األمان و  (ه).  4
  

(أ) توف�ي إدارة الب�انات والمعالجة  لالخلف�ة الواجهة  منّصةو  SENTRYتصم�م وتط��ر و��� محرك األمن ع�  Cryptyk تعمل سوف
ن إ�  CTK عمالتالمنطق�ة و�نفاذ الس�اسات وتحل�ل الب�انات ومحرك التشف�ي الذي �دير تدفق  ي مقابل خدمات أمن وتخ��ن  المنقبني

�ن
كات ن واجهة مستخدم سطر األوامر ومكونات (ب) توف�ي  ،ال�� (لتخ��ن  VAULTالتخ��ن الالمرك��ة الثالثة  منّصةالوصلة المرك��ة بني

(ج)  ،ملف)ال(لخ��طة قاعدة ب�انات النسخ االحت�ا�ي /  CODEBOOK(لسجل �شاط المستخدم / الملف) و  PASSPORTو  ،الملفات)
ي و � توافق اآلراء إدارة إعدادات بروتوكول إثبات األمن المستند إ ن  CTK ل النتائج و (د) لتوف�ي إدارة مسؤولة للنظام البييئ ن جميع المشاركني لتحف�ي

ي 
ي ذلك عمالء المؤسسات CRYPTYK منّصة�ن

ن األفراد  ،مستخد�ي المؤسسات ،بما �ن كاء تحالف العمالء  ،المستخدمني ي التنم�ة  ،��
كاء �ن ال��

ات�ج�ة ي عمالتو  العمالت،المستثم��ن الذين يب�عون  ،ةالمطور�ن من المصادر المفتوح ،االس��  . CTK منقي�

و�نفاذ  ،والتدقيق ،واالمتثال ،والرسائل ،والمزامنة ،وتحل�الت الب�انات ،والتحقق من صحة الب�انات ،جميع عمل�ات التشف�ي  SENTRYتدير 
تعمل الواجهة الخلف�ة كطبقة أمان إضاف�ة تح�ط بجميع  ،والوظائف الجغراف�ة وتحل�ل التهد�دات. و�التا�ي  ،ومنع ��ب الب�انات ،الس�اسة
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ي أو الدردشات أو المعامالت. كما  المنّصةمكونات 
وئن �د اإلل��� ن من تهد�دات المراقبة عند إرسال رسائل ال�� األخرى وتح�ي جميع المستخدمني

ي طورها مطورو تطب�قات الطرف الثت ا أنه كاء التط��ر دير التفاعل مع واجهات برمجة التطب�قات الي� ن الث و�� ات�جيني كاء تحالف  االس�� و��
كة ي ذلك تجارب العمالء  CTK عملةل المنّصة. واألهم من ذلك أن الواجهة الخلف�ة تدير أ�ًضا جميع أ�شطة Cryptyk العمالء و��

بما �ن
�ات العمالء ومدفوع �ك و ات التعدين ومدفوعات المطور�ن و ومش�� ات�ج�ات دفعات ال�� دل مع كل من العمالت الرقم�ة (مثل التبا عملةاس��

Ethereum  وBitcoin منّصة(مثل الدوالر األم���ي واليورو). يتمثل الغرض األسا�ي من بن�ة  تقل�د�ةال ت) والعمال CTK  ن وتنم�ة ي تحف�ي
�ن

 . CTYPTYK منّصةاعتماد المؤسسات ل

اء  ي تحتوي ع� مكونات التخ CRYPTYK منّصةعند �� جّرب عمالء � ،)PASSPORTو  SENTRYو  VAULT��ن الهجينة ال�املة (الي�
ن  ،أوالً المنّصة المؤسسة  اوح بني ات مختلفة من حزمة أمان وتخ��ن مخصصة لما ي�� ن اء م�ي دوالًرا ل�ل مستخدم  30و  20ثم �مكنهم اخت�ار ��

ي الشهر لـ 
ابا�ت 1�ن ي تخ��ن ال من ت�ي

إجما�ي تكال�ف التخ��ن واألمان للحلول حساب المستخدم. من المتوقع أن �كون هذا أقل من نصف �ن
 أ��� ا�تماًال بكث�ي لعمالء المؤسسات مع انخفاض  ،التقل�د�ة المماثلة من العد�د من بائ�ي التخ��ن واألمن. عالوة ع� ذلك

�
فهو �مثل حًال أمن�ا

ي  كب�ي 
 ،Filecoinو  Sia��ن الملفات فقط مثل سطح الهجوم ضد جميع التهد�دات األمن�ة الرئ�س�ة الخمسة. بالمقارنة مع منصات تخ�ن

ي تحسين الهجينة CRYPTYKتقدم حزمة  ي الملف األمين
ات المنتج وه�ا�ل التكلفة.  المنّصة،إمكان�ة استخدام  ،، زمن الوصولات درامات�ك�ة �ن ن  م�ي

 تك��نات التخ��ن اإلضاف�ة للمؤسسات . )ت( 4
  

�ستخدم العد�د من وحدات التخ��ن السحاب�ة من موفري خدمات  VAULTنظام ل التخ��ن األسا�ي المعروض هنا ع� الرغم من أن تك��ن 
ي المتعددين من جهات خارج�ة مثل  �مكن أ�ًضا تطبيق ط��قة التخ��ن الموزعة للمستخدم والموزعة  ،Googleو  Amazonالتخ��ن السحائ�

الستخدام العد�د من خوادم التخ��ن  المنّصةحالة عند تك��ن لل تو�. أهم�ة خاصة ةمماثلأمان فوائد ع� أنواع أخرى من نقاط التخ��ن ل
الداخل�ة الموجودة كعقد تخ��ن. ع� الرغم من أن استخدام خوادم التخ��ن المملوكة لنفس ال��ان المؤس�ي ال يوفر نفس مستوى األمان 

فإن تك��ن شبكة المؤسسة هذا يوفر  ،البعض متعدد السحابة ح�ث تكون كل عقدة تخ��ن مستقلة تماًما عن بعضها  VAULTالخاص بتك��ن 
ا محسًنا �شكل كب�ي ع� طرق تخ��ن خادم المؤسسة التقل�د�ة. �جب أن تظهر 

ً
ها ع�  VAULT منّصةأمان ي تم ��� لشبكة المؤسسات الي�

نت. عال   بالتهيئة متعددة السحب ع�� اإلن��
ً
ن زمن الوصول واالنتقال مقارنة  منّصة�مكن دمج  ،وة ع� ذلكشبكة خادم تخ��ن داخل�ة تحسني

VAULT  منّصةمتعددة السحب �سهولة مع VAULT  تخ��ن هجينة تمكن من ترح�ل الب�انات �سهولة  منّصةلشبكة المؤسسات لتشك�ل
ن المؤسسة الداخل�ة والسحابة. �مكن أ�ًضا  ي استخدام بني

تك��نات تخ��ن أخرى �ستخدم نقاط تخ��ن ع�� شبكات المؤسسات المتعددة �ن
كات. ومع ذلك ا (نظًرا الستقالل�ة العد�د من موردي خوادم  VAULTفإن تهيئة  ،تحالف ال��

ً
األصل�ة متعددة السحب تظل الخ�ار األ��� أمان

( ي ن وا ،التخ��ن السحائ� بغض النظر عما إذا كانت تهيئات التخ��ن لقدرة ع� الوصول إ� الب�انات. مع السماح أ�ًضا بالتنقل الرائع للموظفني
. وع� ثابتة تب��  VAULTتخ��ن ملفات  منّصةفإن الطب�عة األساس�ة ل ،لسحاب�ة أو الهجينة أو داخل المؤسسة أو الفدرال�ة قد تم تنف�ذها ا

ي أن تك��نات تخ��ن لفإن طب�عة الالمرك��ة المشفرة  ،وجه التحد�د  ي محم�ة �شكل  VAULTلمستخدم لمعمار�ة التخ��ن تعين
من  تلقائئ

وس�ة والتشغ�ل�ة. التهد�دات الخ   ارج�ة والف�ي
  
 CRYPTYK عملةإدارة  ). 5(
  

ور�ة لتشغ�ل CTKs: و�ي الرقم�ة ( CRYPTYK عمالتتعت��  و�سمح ل�ل من المنصات الالمرك��ة  الهجينة CRYPTYK منّصة) �ن
ي للعم�ل.  ي وتخ��ن متكامل وقابل للتشغ�ل البيين فإن اإلدارة الفعالة للعرض والطلب  ،و�التا�ي  الثالثة باالتصال مع بعضها البعض لتوف�ي حل أمين

ي تعت�� حاسمة للنمو القابل للتوسع والم��ــح للنظام  CTKعمالت وتدفق  إلدارة النظام  بأ�مله وفًقا لمبادئ التشف�ي االقتصادي األساس�ة.  البييئ
كما هو   SENTRY الذي �س� ةالخلف� اجهةالو  محركمكونات  أحد  "CRYPTYK  - CTK"إدارة عملة  منّصة�شكل  ،ةالرقم� عملةالرق�ي لل

ي الشكل 
ن أعالە �ن ي الشكل  CTM منّصة. �ظهر الشكل التفص��ي ل3مبني

:  ،مكونات رئ�س�ة 3و�تضمن  5أدناە �ن  و�ي

ي تتعامل مع بنوك العمال  CRYPTYKلوحة تبادل  •  ( ت التقل�د�ةالي�
�
) محافظ العمال  اساس�ا  ،CTKالرقم�ة ( تبالدوالر األم���ي

Bitcoin  أوEthereum(،  عمالتلوتدير جميع المعامالت CTK،  الثابتة التقل�د�ةالعمالت) والعمالت الرقم�ة  .(  بالدوالر األم���ي
مدفوعات لمزودي ال، و�دارة فوات�ي العمالء والدفعات Cryptykض عمل�ات تنش�ط منتج �تف�  الخاصة  CRYPTYKمنّصة تداول توفر  •

ي مثل  ) تثبيتها (تم  Googleو  Amazonخدمات التخ��ن السحائ�  العمالتوتمكن من التفاعل وتدفق جميع  ،بالدوالر األم���ي
ن جميع المشاركوا تقل�د�ةوالعمالت ال CTKلعمالء  ن لعمالت الرقم�ة بني . ني ي ي النظام البييئ

  �ن
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ن  CTK بعمالت �شارك أر�اًحا  ،الخاصة CRYPTYK منّصة تداول من CTK بعملةالذي يتل�� أر�اًحا  CRYPTYKمحرك حوافز  • كة بني ��
Cryptyk  ي عمالتو امج المفتوحة لبناء واجهات برمجة التطب� ، CRYPTYKمنقي� ي تتفاعل و�قوم بالدفع لمطوري ال�� قات الي�

كاء االتحاد و�وفر حوافز مال�ة ل ف الثالثة،برامج األطرا مع ات�جي �� ن االس��  . Cryptyk منتجات لتج��ة ني
 
 
 
 

 Cryptyk (CTM) إدارة عملة منّصة: 5الشكل 
 

  
 
 

ن اله�كل األو�ي لعرض بيع ال CRYPTYK منّصةيتطلب النمو الناجح والقابل للتط��ر والم��ــح ل مع إ�شاء   عملةبمرور الوقت تحسني
�مكن للمستثم��ن  . تلبيع العمال  ذ�ي ال العقد حسب خالل مدة محددة �شكل مناسب هار اصدا ثم منو  CTK عمالت عدد إجما�ي ثابت من

ي بيع 
اء ما �صل إ� الثلث أو  العمالت�ن  CTKمليون  250(أي:  ا تم إ�شائه عملةمليون  750٪ من إجما�ي ما تم توص�فه من إجما�ي 33.3��

ن ل ةمحجوز  �ي  CTKs من ٪33.3 أو �نمليون آخ�  250 ). اسنتات ل�ل منه 10و�ي يبلغ حوا�ي �سعر بيع أ ي  لمساهمني
كة  �ن ��Cryptyk  وال

ن أم مستثم��ن  �ستط�عون تداول عمالتهم قبل انتهاء ن إ� أر�ــع سنوات (اعتماًدا ع� ما إذا كانوا مؤسسيني ة استحقاق تمتد من سنتني ف��
).  أم ن ي  ةمحجوز  �ي المتبق�ة  CTKs مليون 250 ال مستشار�ن أم موظفني

توز�ــــع من قبل ك�ان غ�ي ر��ي �س� مؤسسة  تجمع �ن

33.3% 
ك  Cryptyk ة ��

CTK 

33.3% 33.3% 
CTK 

CTK 

CTK 
 

معلومات 
 منقولة

CTM 
معلومات 
بنك عمالت  المحفظة

 تقل�د�ة

عمالء 
 المؤسسات

ن  مستخدمني
ن   فرديني

 ز�ائن افراد

 CTKدوالر، 

محافظ 
 رقم�ة

مستثمري 
 بيع العمالت

أسعار 
 التبادل

س�اسات 
 التبادل

مزودي التخ��ن  APIمطّوري ال 
ي   السحائ�

كاء اتحاد  ��
Cryptyk 

ن   المنقبني

 محرك الحوافز

منّصة تداول 
CRYPTYK الخاصة 

 لوحة التداول

 البيع العام

مليون عملة 750سيتم اصدار   

 % للمستثم��ن33.3

كة % ل33.3 ��Cryptyk 

لمؤسسة  33.3%
Cryptyk الغ�ي ر�ح�ة 

 Cryptykتدير مؤسسة 
للتط��ر مفت�ح المصدر  CTKتجمع عمالت  •

 لواجهات برمجة التطب�قات واإلضافات

كاء االتحاد والعمالء  CTKتجمع عمالت  • ل��
ن  ات�جيني  االس��

ر�ــــع البحث والتط��ر لمشا CTKتجمع عمالت  •
 المستقبل�ة

 لتكال�ف بيع العمالت CTKتجمع عمالت  •
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Cryptyk .  مؤسسةتديرCryptyk  ن عمل ع� تالقواعد وت  إيرادات من ��ــحال شارك� الذي  Cryptyk لمحرك حوافز عداداتاإل  حسني
ن  العمالء ي بني كةو  CTK عمالت منقي� �� Cryptyk .  مؤسسة تعملCryptyk  عملة مليون 250محجوزة من  عمالت إدارة تجمعع� أ�ضا 

CTK ن تط��ر واجهات برمجة تطب�قات مفتوحة ال ن اال  عمالء ،مصدر وذلك لتحف�ي ات�جيني دفع لومشار�ــــع تنم�ة و  أبحاث مستقبل�ة ،تحاد االس��
ي هذە إ� ضمان �عة التج��ة واعتماد منتجات  . بيع العمالت�شغ�ل تكال�ف 

 االتحاد من ِقبل عمالء  Cryptykتهدف بن�ة الج�ل الثنائئ

ي  ات��� ات من و�شجيع  ،االس�� ن كاء و  األطراف الثالثة من مطوري واجهات برمجة تطب�قات بلمن ق المنّصةتط��ر المصادر المفتوحة لم�ي ��
 . ي ات���  التط��ر االس��

ا ع 750� ع العمالت�قت� إجما�ي عدد 
ً
�د من الطلب ع�  ،ند اإلصدار األو�ي مليون ن و�التا�ي فإن عمل�ة اعتماد العمالء البس�طة س��

CTK  ات�ج�ات اقتصاد�ة اض إدارة مسؤولة واس�� غ�ي ال ��انال من األغراض االساس�ة . Cryptykع�ة تنفذها مؤسسة واقو  ل�ةعمباف��
ي  ر��ي 

ي  CTKتوف�ي ط��قة شفافة للجمهور لمجتمع ل المصدرة العمالت جميع من ٪ 33.3 تملك Cryptyk مؤسسة �ن
بأ�مله لالنخراط �ن

وع   سيولةوز�ادة  األمور المال�ة و ملةعال ندرة من كما يهدف إ� توف�ي درجة مناسبة وتنظ�م الحوافز والمكافآت.  CRYPTYKم��
ي  CTK عملة

ي العمالء  سوقال �ن ي النها�ة . من خالل التط��ر المستمر وتبين
ي  �ن

ي  تقلب أقل التأ�د من ينب�ن
ة األجل وتوف CTKق�مة  �ن   نمو �ي قص�ي

ي ق�مة  كب�ي 
 ات. المؤسس ز�ائن من ِقبل المنّصةبناًء ع� اعتماد  CTKع� المدى الط��ل �ن

ات�ج�ة ل العمالء التحاد العمالت من مجموعات توز�ــــعتعمل ع� و   Cryptyk سسةمؤ  سمح� سوف ي التنم�ة االس��
كاء �ن ن�� وال��

ي المستقبل.  منّصةالولتم��ل مشار�ــــع تط��ر  المصدر المفت�ح تط��ر  نمو مجتمعبذور ��� ، Cryptykلمنتجات اعتماد السوق  بذور 
كما  �ن

ي قد �شمل الدفع مقابل تط��ر العقود الذك�ة التعمالبيع قوم بتم��ل جميع تكال�ف تس  ،إدراج العمالت ،وتكال�ف إ�شاء البن�ة التحت�ة الي�
ن / الفرق مليون عملة �شكل كامل  250من   Cryptyk عمالت من المتوقع أن يتم إنفاق مجمع وتكال�ف التأس�س واإلدارة.  ،مكافآت الموظفني

ي غضون ع� التبادال  تخف�ض السعر  ع�� 
ة . األو�ي  العملةسنوات من بيع  4ت المدرجة �ن  عمالت جميع �جب أن يتم تداول ،خالل تلك الف��

ي  �نداخل مجتمع المستثم��ن والمطور  Cryptyk مؤسسة
 . CTKومجتمع العمالء المتنا�ي �ن

لمطوري  CTKات مع حوافز مفت�ح المصدر ع� أساس الدفع مقابل المكون Cryptykبتنم�ة مجتمع  Cryptykستقوم مؤسسة 
مج�ات.  ي ال�� م��  تقاسم األر�احباتفاقات  التنبؤو  الحوافز محرك قواعد  مراجعة عن س�كون مسؤوال  واجهات برمجة التطب�قات الفرد�ة وم��

ن  كة بني �� Cryptyk مؤسسة ،Cryptyk  ي و ي  وا قد �كون ن(الذي CTK عمالت منقي� ن  Ethereum منقي� سلسلة ع� بروتوكول  إذا كان قائما فعالني
ك  ). Ethereum كتل كة بينما �ش�� ��Cryptyk  ي عمالتو ي  CTK منقي�

 ،متولدة من مب�عات المنتجاتال األر�اح أغلب�ة �ن
ة  جزء من األر�اح من محرك الحوافز لضمان أنه س�كون هناك ع� صغ�ي  تل�� ت Cryptyk مؤسسة  CTK عمالت من كاف�ة الدوام مجموعة كب�ي

ن كنمو لمقاي�س النظام  ي لتوز�عها ع� جميع المشاركني أن مؤسسة  رجحومن الم . البييئ
Cryptyk ن  أول تتضمن أنو  إدارة مجلس بواسطة تدار سوف كة  من األفراد المؤسسني ��Cryptyk،  كاء التنم�ة مفتوحة  االتحاد عمالء و��
ي إلدارة يتناسب النظام  المصدر.  كات وتدفق  العمالتالبييئ ن من  التعم�شكل مثا�ي لتوف�ي فوائد التكلفة لعمالء ال�� ي لجميع المشاركني إ�جائ�

جم اعتماد المنتجات القابلة للتط��ر �شكل مب غ�ي العمالء.  ي  ا�� إ� نمو هام ط��ل األجلسي��
إن  . عمالتلجميع مال�ي هذە ال عملةق�مة ال�ن

ي ق�مةالنمو ا
ن �ف�د جميع المستثم��ن والعمالء والمطور�ن و  CTK عمالت ل�ب�ي ع� المدى الط��ل �ن كاء.  اتحادو  المنقبني  ال��

  
  
 
 
 
 عملةق�مة التحل�ل و  ت المشفرةاقتصاد�ات العمال  ). 6(

ن لنما CRYPTYK منّصة�ستخدم  ن ل�نهما متكاملني ن مختلفني وسً�ا اقتصادً�ا �شتمل ع� نموذجني �ًعا ف�ي ذج الشبكات نموذًجا ���
ي انخفاض وقت الوصولالمرك��ة متعددة السح منّصةتتمثل الفوائد األساس�ة الستخدام  الالمرك��ة. 

 ،ب لتخ��ن الملفات ومشاركتها �ن
ة  توسعقابل�ة  ،الحد األدئن من سطح الهجومالوصول ا�  كات �سع�ي  مستوىو  سلعال و  ب�اناتال مرونة متوسط ،كب�ي  من كبار ��

ي  التخ��ن ي التخ��ن  منّصةهذە  . الموثوق بهم السحائ� ن  واسعملفات متعددة السحب �شجع ع� التبين ي  عن ط��ق تبادل الملفات بني
 موظ�ن

ن  العمالءو  ال��ائنو  المؤسسة ي الخارجيني كة عمالء أو  مجان�ة إما صبحت (والي� ن ل�� من المهم أن يتم تحد�د جميع تكال�ف  ). Cryptyk دافعني
 اليورو.  ل�ة مثل الدوالر األم���ي أوتخ��ن الملفات بالعملة المح
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:  كتلسلسلة   منّصةتتمثل المنافع األساس�ة الستخدام  ي
 خاصة المرك��ة إلدارة وصول المستخدم وتتبع / تدقيق الملفات �ن

داخل المؤسسة  جميع �شاطات وصول المستخدم ومشاركة الملفات من غ�ي قابل للتغي�ي  دائملسجل  تخص�صلل ةقابل وصول أذون •
ن المؤسسة  ،وعمالئها  و�ني

خفض مستوى الهجوم إلدارة جميع تهد�دات األمن الداخ�ي وأمن المراقبة ع�� قاعدة ب�انات غ�ي متدرجة وقابلة للتط��ر وغ�ي قابلة  •
ن ومشاركة الملفات أحداث للتغي�ي من جميع  ،وصول المستخدمني

ن التج��ة المبد • ن المبدئ�ة لتحف�ي كاء  وخدماتها Cryptykئ�ة واعتماد منتجات قاعدة المستخدمني  ،االتحاد ع�� مجتمع داعم من ��
 ،CTK عمالت ومطوري المصدر المفت�ح مطوري

وس�ة الذي �شجع ع� استخدام وتبادل  • لخدمات األمان والتخ��ن أ��� مما �شجع ع� االستثمار  CTK العمالتتأث�ي الشبكة الف�ي
ي نمو ق�مة

ي المضار�ة �ن
ي  حينما يتم ادراجها  CTK عملة �ن

 منصات وتبادالت العمالت المشفرة،�ن
ي ق�مة  •

بغض النظر عن تقلبات المضار�ة  ،مع ز�ادة اعتماد العمالء من قبل عمالء المؤسسات CTKنمو ط��ل األجل ال مفر منه �ن
ي ق�مة

ة األجل �ن  المستثم��ن.  من CTK عمالت قص�ي

ي فوائد للنظام من األمور الحاسمة لتوج�ه هذە ال كة  البييئ ن فيها هو أن جميع األسعار الخاصة بأمن  CTKل�� وجميع المشاركني
ي تقدمها  كة المؤسسات وخدمات التخ��ن الي� ��Cryptyk قد �دفع  ،مثل الدوالر األم���ي أو اليورو. عالوة ع� ذلك التقل�د�ةلعمالت ابة ثابت
 ا فسيتم تح��له ،التقل�د�ة ت. إذا اختار العم�ل الدفع بالعمال التقل�د�ة تعمال بالأو  CTK بعمالتالعمالء مقابل خدمات األمن والتخ��ن إما 

. و�التا�ي   Cryptykعملة إدارة بنظام خاصة تبادل ع�� لوحة CTKتلقائً�ا إ�  وخدماتها  CRYTPYK منّصةفإن الدفع مقابل استخدام  ،األسا�ي
�شجع هذا التصم�م  ،. عالوة ع� ذلكCTKو�التا�ي يؤدي إ� ارتفاع ق�مة  ،ي��د من الطلب ع� العمالت ةالتقل�د� تالعمال بأو  CTKعملة بإما 

اء المسبق ل  من قبل العمالء للدفع مقدًما للخدمات ع� المدى الط��ل.  CTK عمالتأ�ًضا ع� ال��

اء ،ع� سب�ل المثال لمدة ستة أشهر من خدمات  CTK مالتعع� شكل دوالًرا أم��كً�ا  ألف 600 ما ق�مته �مكن ألحد العمالء ��
ي  100,000األمان والتخ��ن بمبلغ  ع�  CTK بعمالتمسبًقا مقابل هذە الخدمات و�دفع  CTKدوالر أم���ي شه�ً�ا. إذا كان العم�ل �ش��

ة الستة أشهر. نظًرا ألن جميع األسعا CTK  2-3 عملةفقد ت��د ق�مة  ،أساس شهري ي الق�مة ع� مدار ف��
 ،ر ثابتة بالدوالر األم���ي مرات �ن

ي الق�مة بمقدار 
اء بالعملة المحل�ة انخفض �ن ي تكلفة ال��

ي أن السعر الشهري �ن اء  ،مرات. و�التا�ي  3-2فهذا �عين اء  CTK عمالتفإن �� قبل ال��
ي تكلفة متناقصة دائًما لخدمات األمان والتخ��ن مع مر  ي قد �عين

اض ز�ادة �ن ي  لةعمق�مة الور الوقت (ع� اف��
ي �سبب النمو �ن العمالء). قد  تبين

كاء  ي مرحلة مبكرة جًدا مثل ��
ي نها�ة المطاف �دفعون سنًتا  االتحاد �جد العمالء �ن

لجميع خدمات التخ��ن السحاب�ة وخدمات  حدا� واأنفسهم �ن
ي نها�ة المطاف

 . CTKن من ح�ث �سع�ي المنتجات و�سع�ي كلما زادت ق�مة العمالء والمستثم��   عملةكلما زادت فائدة ال  ،األمان. �ن

ي العملة ال ةالرقم� تعمال ة للالبيئ�واحدة من أ��� المشا�ل مع معظم العمالت المشفرة والنظم 
أو  تقل�د�ةهو عدم وجود فائدة �ن

الرقم�ة من قبل  لعمالتايتم اآلن تصن�ف العد�د من العمالت المشفرة و  ،بالمقارنة مع استخدامها للمضار�ة كاستثمار. ونت�جة لذلك �ةعمل
و�ي  بيتك��نتم تط��ر  ،معروضة للبيع. ع� سب�ل المثالأو منتجات  عمالتالمنظمات التنظ�م�ة الحكوم�ة باعتبارها أوراق مال�ة بدًال من 

اء منتجات التجزئة من التجار. بيتك��ن �قلل من  العمالت ةرائد �ات التجزئة المشفرة كبد�ل لبطاقات االئتمان والخصم عند �� تكلفة مش��
٪ ل�ل معاملة حسب ما تفرضه البنوك 3 -٪ 2.5من  الً ٪ ل�ل معاملة بد 0.6 -٪ 0.5��ن بيتك الت. عادًة ما تكلف معام6-5بعامل من 

كات بطاقات االئتمان. لسوء الحظ ي بيئة بيتك��ن �ي أن التجار �دفعون رسوم البطاقات االئتمان�ة  ،و��
الحال�ة ول�س فإن المشكلة الرئ�س�ة �ن

ي رسوم المعامالت واخت�ار 2ا ال��ائن. �مكن للتجار الذين �قبلون دفعات بيتك��ن أن يوفرو 
ال��ون أم ال. ل�ن معظم تجار  ا� رسومتم��ر ال٪ �ن

ي إذا الحظوا  اال  البيتك��ن التجزئة لن �قبلوا 
فإن  ،السع��ة لمنتجات التجزئة بيتك��ن. بالنظر إ� المرونةبال الدفعالعمالء الذين �طلبون  ز�ادة �ن

ي عادة لدفع التاجر  التوف�ي 
ي تكال�ف المعامالت ال تك�ن

ي  بنسبة قل�لة �ن ة جًدا  ،ع� نطاق واسع. و�التا�ي  للتبين �جب أن يتم بناء مجموعة كب�ي
ن الذيمن العمالء الم ي الدفع حتملني

ي التاجر التجاري ذا أهم�ة  بن يرغبون �ن ة. تجاهل استخدام البيتك��ن أوًال قبل أن �صبح تبين  بيتك��نكب�ي
ي تعتمد ع� إخفاء اله��ة مثل المقامرة أو الدفع مقابل المنتجات غ�ي القانون�ة فإن المقدار الفع�ي للبيتك��ن الذي �ستخدمه  ،للتطب�قات الي�

). بيتك��نل الق�مة السوق�ة �ع(من أجل �سبة قل�لة من مجم 13المستهل�ون العاديون لدفع ثمن منتجات التجزئة القانون�ة منخفض للغا�ة 
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. نظًرا ألن  ،بناء ع� ذلك ي ي معامالت التجزئة مقارنة باستخدامه األسا�ي كاستثمار مضارئ�
فإن سعر البيتك��ن منخفض جدا لفائدة المنتج �ن

ي أن فإن عدم وجود أي عمل�ة سيولة قابلة للتعد�ل أو  ،االستخدام األسا�ي للبيتك��ن هو بمثابة أمان استثماري أداة مساعدة للمنتجات �عين
 سعر البيتك��ن �مكن أن يتذبذب �شكل كب�ي وفًقا لمشاعر المستثم��ن. 

ي  ،ع� النق�ض من ذلك ي  CRYPTYK ل تم تصم�م النظام البييئ
ي األسعار �ن

ي تدفع ال��ادات الحتم�ة �ن لمنفعة المنتجات العال�ة الي�
ي منتج مؤسسة يتم تمث�ل ق�مته بق�مة مع و مع التوسع المبا��  ،ع� المدى الط��ل CTKق�مة 

ز�ادة اعتماد العمالء. �ستثمر المستثمرون �ن
CTK،  كة أو أمن ي ��

كةول�س �ن دوالر أو  CTK عمالت�ي التاجر الوح�د الذي �سلم منتج المؤسسة هذا و�قبل تلقائً�ا  Cryptyk أصول. ��
ي  CTKال �حتاج نظام  ،. و�التا�ي ام���ي  كات من أجل توف�ي  كما   ،لتاجر اإ� تبين ي سوق ال��

أن اعتماد العمالء �عتمد فقط ع� الطلب الهائل �ن
ي من قبل مؤسسة  CTK دراجفإن ا ،منتجات أمن وسحابة آمنة وأ��� �ساطة وأقل تكلفة. عالوة ع� ذلك ي النظام البييئ

�قدم  Cryptyk�ن
ي 

 . سعار لب اال لمواجهة تق CTK عمالتسوق ط��قة فعالة لتعد�ل السيولة �ن
ي النظام  ع� النق�ض من البيتك��ن (الذي �حتوي تلقائً�ا ع� كم�ة متناقصة باستمرار من العمالت

ي تطلق �ن ي الي� وتوكول  البييئ الخاضع ل��
ن للعمالء والمطور�ن و  العمالتأن ت��د أو تقلل معدل إطالق  Cryptyk�مكن لمؤسسة  ،التعدين)  ،ع� السوق الحا�ي  الذين �عتمدون المنقبني

. س�عمل هذا ع� مواجهة التقلبات ي ي السوق المزعجة الظروف وتقي�م النظام البييئ
ة أو التقل�ل منها  �ن ي  وكذلك التقل�ل من التقلبات ال�ب�ي

�ن
ن أو الجهات الفاعلة CTKق�مة  ي العمالء  Cryptyk. ستعمل مؤسسة السيئة نت�جة للمستثم��ن المضار�ني تنم�ة  ،غ�ي ال��ح�ة ع� �شجيع تبين

امج المفتوحة ة الحجمط��لة المدى ب CTKز�ادة ق�مة  ،مجتمع مطوري ال�� ي الق�مة  ،طلبات كب�ي
ي أي تقلبات زائفة �ن

وتحقيق االستقرار �ن
 السوق�ة. 

ي نها�ة المطاف إ�  CTK عمالتإ� أن فائدة المنتج من  العمالت�ش�ي النمذجة االقتصاد�ة الستخدام 
ق�مة ٪ من إجما�ي ال75قد تنمو �ن

 منّصةمن قبل المستثم��ن ألغراض المضار�ة. إن استخدام  العمالت٪ المتبق�ة من 25مع استخدام الـ  ،ع� المدى الط��ل CTKالسوق�ة لـ 
CRYPTYK  من قبل مجتمعCTK (ي ذلك العمالء والمطور�ن والمستثم��ن

ي النها�ة عن دفع النمو المستقر  ،بال�امل (بما �ن
س�كون مسؤوًال �ن

ي ق�مة ع�
 ا (أو منتج للبيع) بدًال من كونه ةحق�ق� خدم�ة عملة ا ع� أنه CTK عملة�مكن تع��ف  ،. و�أي تقي�م معقولCTK المدى الط��ل �ن

 مال�ة
�
 . مشفرةأو عملة  اوراقا

 
 

 التج��ب�ة النتائج ). 7(
  

ن  Cryptyk قامت ي والنظا CRYPTYKببناء �سخة نموذج�ة من النظام الهجني م البييئ
ي  40مع واجهة المستخدم المبسطة واختبارها من قبل أ��� من 

ن �ن من المتخصصني
ة تقي�م اختبار مدتها  ي خالل ف��

وئن أشهر. تم التحقق من سالمة  3مجال األمن اإلل���
ي  سجلال متعدد األوجه بنجاح ح�ث أثبت أنه محصن ضد جميع طرق الهجوم األمين

من المصادر المختلفة. وقد لوحظت بنجاح تخف�ضات  المنفذة من مجموعة متنوعة
وس�ة والداخل�ة وأمن المراقبة.  ي سطح الهجوم للتهد�دات الخارج�ة والف�ي

هائلة �ن
تم ق�اس وتحل�ل وقت استجابة الوصول لعمل�ات تحم�ل الملفات  ،عالوًة ع� ذلك

ن الشكل8و  7و  6و  5و  4و  3لعدد من أرقام العقدة (عدد =  زمن توسط م 6 ). و�بني
تحم�الت ل�ل تهيئة للعقدة.  5لعينة إحصائ�ة من  العقد  عدد مقابل  ساالوصول المق

ي الثان�ة الفرع�ة من  االستجابةتمت مالحظة ز�ادة زمن 
 590مل�ي ثان�ة إ�  130�ن

ي  عقد لمل�ي ثان�ة بالنسبة ل ن اوح ت��  الي� ة تأخر  ة ذلك�مكن مقارن. 8إ�  3 بني -50 بف��
ن  م�ل�ي ثان�ة 200 ي حني

تمت مالحظتها مع موفري تخ��ن سحابة العقدة الواحدة. �ن
ي 

ات تأخ�ي مقبولة حي� �ن وصول الالمثال�ة لوقت  فإن النقطة ،عقد  8تم تحقيق ف��
 . تخ��ن عقد  6أو  5إما  لوحظ انهمنخفض وانخفاض سطح الهجوم ال
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   االستنتاجات ). 8(
  

ن تم تصم�م ه�كل المركزي  ات  CRYPTYK منّصةسات وتخ��نها ووصفه بالتفص�ل. تم إ�شاء �سخة مبسطة من ألمن المؤس هجني ن مع م�ي
ي  استجابةوقت واجهة مستخدم محدودة واختبارها ألداء األمان وسلوك  ي المظهر األمين

الوصول. وقد لوحظت التحسينات الهائلة �ن
ي النظام الالمركزي الم

ي األسطح الهجوم�ة �ن
ة �ن  تهجن عند مقارنته بحلول األمن والتخ��ن المرك��ة التقل�د�ة. كما عرضوالتخف�ضات ال�ب�ي

ي  المنّصة ات راحة ثان��ة منخفضة للتك��نات الي� - 10أ��� قابل�ة لالستخدام �شكل كب�ي من  هذا �عد عقد تخ��ن.  8إ�  3�ستخدم أ�ًضا ف��
مناسبة فقط للتطب�قات االحت�اط�ة ط��لة األجل) وتمكن ( Filecoinو  Siaخرى مثل األ  سلسلة ال�تلثان�ة من تأخر منصات تخ��ن  20

كات للتطب�قات السحب  ي الالملفات اآلمنة والتح��ر ال�ي و  مثل مشاركة �شكل مبا�� �� أ�ضا من  CRYPTYK ل دردشة. �ستف�د النظام البييئ
ي تحدث من خالل تبادل  وس�ة الي� فإن البن�ة الهجينة ُتظهر متطلبات األمان  ،لتا�ي وأ�شطة مشاركة الملفات. و�ا العمالتتأث�ي الشبكة الف�ي

 ومتطلبات كفاءة التكلفة لتطب�قات األمن والتخ��ن ع� مستوى المؤسسات.  االستجابةوقت واألداء و 
 

اح نظام  لقد  ي تم اق�� ا�دة مع مرور الوقت لعمالء المؤسس �قدمان واللذان عملةللو�ن�ة تحت�ة اقتصاد�ة  عملةالإلدارة  بييئ ن  ،اتحوافز م��
ن األفراد  ي  ،المستهل�ني كاء  ،مطوري المصادر المفتوحة ،العمالت الرقم�ة منقي� ات�جي االتحاد �� ن االس�� ن الو  عملة،المستثمري بيع  ،ني ي مساهمني

�ن
Cryptyk ن ل��ادة دفعات كة لجميع حوافز المشاركني سيؤدي إ� واالستخدام الذي  CTK. �ستند الجدوى المال�ة للهندسة إ� المواءمة المش��
 ةهجينال المنّصةشكل ت. سCTK عملة ت ندرة وق�مةكلما ازداد  Cryptykكلما ازداد عدد العمالء الذين يتبنون منتجات .  CTK عمالت ز�ادة ق�مة

ي المزا�ا ال ةال�امل ة والمؤسسات  عقد  6إ�  5ستخدم � ي� كات الصغ�ي ي الحل األمثل لألمان والتخ��ن لجميع ال�� ة. كما للتخ��ن السحائ� ال�ب�ي
ن و  CTK عمالت وفر فرصة مال�ة ضخمة لمستثمريتس كاء  المنقبني لنظام  المنّصةومطوري المصادر المفتوحة. تعد بن�ة  االتحاد والباعة و��

CRYPTYK ي للع حل مشكالت األمان والتخ��ن الحاسمة �عمل ع� حًال متكامًال وقابًال للتوسع وفعاًال من ح�ث التكلفة  ملةوالنظام البييئ
وع أل بالنسبة  ي م��

ة. الخطوة التال�ة �ن كات والمؤسسات ال�ب�ي للمستثم��ن مقابل  عملةال�ي إطالق عمل�ة بيع  CRYTPYKعمال الغد وال��
ي من  ا�شاؤها مليون عملة تّم  750 كم�ة ال  ثلث

 20ع� مراحل حوا�ي  عملةالسنتات. سيوفر التنف�ذ الناجح إلطالق بيع  10�سعر مبدئئ
ي نظام ل و�ي األ�شاء اإل لمنتج و مليون دوالر لتط��ر ا ي ل ان�ة النمو مليون دوالر مع إمك 75بق�مة  بييئ ي  �ساوي عدة مل�ارات نظام بييئ من خالل تبين

 المشار�ــــع. 
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