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 : PACsafeشروع به کار در فوریه 2021
 Pacsafeیک اپلیکیشن قدرتمند مختص رایانه های رومیزی
 ،برای کار با گره و کیف پول است .این اپلیکیشن دارایی های
دیجیتال را در خود نگهداری می کند ،و اجرا و نظارت بر
وضعیت گره های اصلی (مستر نود) را به صورت خودکار انجام
می دهد .آخرین نسخه منتشر شده از این برنامه ،حاوی واسط/
تجربه کاربری ارتقا یافته ای است .کاربران می توانند به صورت
رایگان آن را دانلود ،و مورد استفاده قرار بدهند.
فیلتر کردن مبادالت به آسانی هرچه تمام  :شما قادر خواهید
بود مبادالت را به صورت کُل مبادالت ،دریافتی ،یا ارسالی
دسته بندی کنید .نمایش بر اساس ارزهای مختلف  :مقدار
 PACبر حسب دالر ،یورو ،بیت کوین ،الیت کوین یا هر ارز
دیگری نمایش داده می شود .تایمر قابل استفاده  :شما قادر
خواهید پول کیف پول را برای بازه زمانی مشخصی از حالت
قفل شده خارج بکنید ،همچنین امکان ردگیری زمانی نیز
ایجاد شده است .جزئیات بیشتر راجع به مبالغ دریافتی:
اطالعات کاملی راجع به آدرس های دریافتی ،بازیابی  ،و به
اشتراک گذاشته می شوند.
ارسال به چندین آدرس  pacsafe :از ارسال ساده تر به
چندین آدرس پشتیبانی می کند .در صورتی که آدرس ها
غلط  ،یا تکراری باشند ،هشدارهای تایید آدرس ارسال می
شوند .بروزرسانی خودکار  :شما به وسیله بروزرسانی های
خودکار ،همواره به آخرین اصالحات و مکمل های امنیتی
دسترسی خواهید داشت .راه اندازی مجدد کیف پول به صورت
خودکار :در هنگام شاخص دهی مجدد /ترمیم ،نیازی به باز و
بسته کردن کیف پول نیست .دستورات اجرایی :دستورات
موجود به شکل کامل مشاهده می شوند .پارامترها و گزینه
های کمکی با یک کلیک در دسترس قرار می گیرند .گزینه
شمارنده دسیمال محدود  :اعداد دسیمال از  8به  2کاهش
می یابند تا دیدگاه کُلی بهتری بدست بیاید

( 123.45050431به صورت  123.45نشان داده می
شود) .پنجره گزارش تغییر :از طریق این پنجره ،ویژگی های
تغییر یافته در نسخه جدید از کیف پول مشخص می شوند.
نصب خودکار مستر نود  :نصب خودکار مستر نود بدون نیاز
به ترمینال ها  ،به صورت خودکار و بدون نیاز به استفاده از
دستورات خط فرمان.پشتیبانی تضمینی از  ،VULTRو واسط
کاربری  VULTRخودکارسازی شده (درآینده بیشتر می
شود).اتوماسیون  : SSHتوسط اکثر سرورها مورد پشتیبانی
است .اوبونتوی پایه  ،نسخه  18.04یا باالتر را ارائه می دهد.
واسط کار غیرخودکار ارتقا یافته است  :به شما امکان
برخورداری از مسترنود اختصاصی ،یا نصب از هاست ثالث
مسترنود داده می شود .راه اندازی و نصب مجدد مستر نود
ساده تر است  :مسترنود با یک کلیک ترمیم می شود.
بروزرسانی مسترنود  :بروزرسانی های مسترنود با یک کلیک
انجام می شوند .کارایی بیشتر برای مدیریت و کنترل کوین
(سکه)  :شما با توانایی های تحلیلی ،و آدرس های مطلوب تر،
قادر به مدیریت سکه های خود هستید .طرح های نمایشی
واسط کاربر  :بین حالت های روشن و تیره جابه جا می شوند.

کاربردی شبکه را در سرور مسترنود مستقر بکنند .با توجه به
اینکه عرضه ی کوین بومی  ، PACفرصت های متعددی را
نصیب تمامی اجزای شبکه می کند  ،تا از هر مکانی شبکه
 500 PACهزار عضوی را تشکیل بدهند ،لذا تمامیت و
مقیاس پذیری شبکه ،به صورت قطعی و بدون هرگونه تردید
در سطح باالیی قرار می گیرند .هر شبکه ذخیره سازی
شبکه  ،YANدر سه ماهه دوم سال  2021معرفی می
شود .

غیرمتمرکزی که بخواهد عملکرد موفقی را بجا بگذارد ،باید از
همین ویژگی ها برخوردار باشد.

شبکه  ،YANنخستین الیه شبکه است که در اختیار کاربران
شبکه جهانی  PACقرار گرفته است.این شبکه ذخیره /
اشتراک فایل مبتنی بر  ،IPFSسازگاری کاملی با شبکه جهانی
 ،و دائماً در حال گسترش مسترنود  PACدارد .این شبکه با
نیاز اصلی ،یعنی دائر کردن سرورهای مطمئن  ،که منابع
مفیدی را در اختیار شبکه قرار داده و به طور شبانه روزی/
تمامی روزهای هفته به وضعیت شان رسیدگی می شود
سازگاری دارد .شبکه جهانی  ،PACاز یک معماری از پیش
تثبیت شده ،غیرمتمرکز سود می برد .بدین ترتیب امکان
نصب مستقیم نرم افزار  IPFSروی سرورهای اولیه فراهم می
شود .حداقل ملزومات نصب اولیه نرم افزار مدنظر ،شامل 500
مگابایت فضای ذخیره سازی  ،و  500مگابایت فضای اضافی
برای شبکه  YANاست 500 .مگابایت فضای اضافی ،به منزله
یک فضای حداکثری تلقی نمی شود .می توان فضای ذخیره
سازی قابل تخصیص به  IPFSرا ،به دلخواه تغییر داد .نصب
نرم افزار  ،IFPSدر بالکچین  PACجهانی ادغام نشده است.
البته از حجم عظیم سرورهای وب غیرمتمرکز موجود در الیه
مسترنود به نحو احسن استفاده می شود.بدین ترتیب کُل
فضای ذخیره سازی قابل استفاده افزایش می یابد .آن دسته
از کاربرانی که از شبکه مسترنود جهانی  PACپشتیبانی می
کنند  ،مجبور به پشتیبانی از نصب نرم افزار IPFS
نیستند.ضروریست که تمامی کاربران  ،فایل های نصبی

 – YANDNAتاریخ انتشار در سه ماهه دوم سال 2021
 ،YANDNAنخستین محصول عمومی شرکت تلقی می شود،
و هسته مرکزی آن بر اساس  IPFSبنا شده است .این برنامه
به شما این امکان را می دهد تا براحتی داده های خود را در
مکانی امن ذخیره بکنید ،از سوی دیگر ،در صورت تمایل می
توانید به صورت همزمان داده های خود را به پول تبدیل
بکنید .اما سوال این است که این کار چگونه انجام می شود؟
 ،YANDNAهمانند دراپ باکس ،یک پلتفرم مبتنی بر وب
است.شما قادر هستید با استفاده از سیستم رایانه ای شخصی/
اپل خود  ،فایل ها را به فضای ذخیره سازی شخصی
غیرمتمرکز انتقال بدهید  ،و پروسه جستجو /انتقال را روی
آن ها انجام بدهید .این سیستم به همین سادگی عمل می
کند .پس از راه اندازی سریع ،که با یک مرحله تایید ایمیل و
تعیین رمزعبور امن همراه است ،حساب  ،YANDNAبرای

استفاده شخصی هر کاربر رمزگذاری می شود .تمامی فایل

توکن های غیرقابل تعویض ( ، )NFTمنتشر شده در سه

های آپلود شده روی شبکه  ،YANاز طریق حساب کاربری

ماهه سوم سال 2021

 ، YANDNAماهیتی رمزنگاری شده دارند و فقط توسط خود
کاربر قابل مشاهده هستند ،جز در مواردی که گزینه ارسال/

توکن های غیرقابل تعویض ( )NFTروی  PACجهانی

اشتراک فایل با سایر کاربران شبکه را فعال کرده باشید .شما

با توجه به اینکه شبکه  PACجهانی ،با هدف تامین اطمینان

قادر خواهید بود در فضای ذخیره سازی دستگاه های شخصی

اجرایی ،و مقیاس دهی ساخته شده است  ،لذا چنین شبکه

تان صرفه جویی بکنید ،همه اطالعات را در یک مکان قرار

ای پتانسیل ،و پشتیبانی عظیمی را برای حوزه های کاربردی

بدهید ،براحتی شاخه ها را مدیریت بکنید ،فایل های

مختلف به ارمغان می آورد .به همین دلیل است که  ،IPFSبه

غیرضروری را حذف کنید ،اطالعات تماس را در اختیار سایر

عنوان اولین و سریعترین راه حل پیشنهادی ما ،برای ساخت

کاربران شبکه قرار دهید تا اشتراک فایل براحتی انجام بشود،

شبکه ای با توانایی استفاده از قابلیت مقیاس دهی PAC

با تعریف گروه ها ،مبادله داده و فایل با افرادی با عالیق

جهانی ،در کانون توجه قرار گرفته است .ما متوجه این واقعیت

مشترک را به انجام برسانید.

هستیم که تمامی اپراتورهای مسترنود  PACجهانی ،توانایی

چگونه داده ها را به اعتبار پولی تبدیل می کنید؟
تیم توسعه  PACجهانی ،نوآوری های متعددی را به واقعیت
تبدیل نموده اند .ما حقیقتاً از تمامی حمایت ها و ابراز عالقه
های صورت گرفته به تیم توسعه شرکت ،و دستاوردهای آتی
آن سپاسگذار هستیم .در هنگام تعیین اینکه چگونه فضای
ذخیره سازی به اندازه  Xبه کاربر  YANDNAاختصاص می
یابد ،نه تنها به یک راهکار فنی منطقی نیاز داریم ،بلکه چنین
راهکاری باید ارزش واقعی را برای ماهیت غیرمتمرکز شبکه
به ارمغان بیاورد  ،و منابع و سرورهای قابل استفاده را در
اختیار حامیان شبکه قرار بدهد .الیه مسترنود از  PACجهانی،
از الگوریتم امتیازدهی تعبیه شده ای تحت عنوان POSE-
 BANبرخوردار است که اتصاالت سرور ،و خدمات رسانی
مطمئن را مورد تایید قرار می دهد .همچنین این امتیاز ،برای
اثبات سالمت و اعتبار مسترنودها ،جهت دریافت بسته های
تشویقی شبکه بکار می رود ( PAC8280به ازای هر چرخه
و هر مسترنود).

میزبانی و پشتیبانی از سایر نرم افزارهای نصب شده برای
کاربردهای اجرایی را در اختیار ندارند .این بدان معنا نیست
که پشتیبانی مستقل از شبکه
 PACجهانی ،قابل چشم پوشی است .این شبکه ،اساس تمامی
محصوالت در دست انتشار بعدی است .تمامی مسترنودها،
فارغ از نرم افزارهای قابل نصب  ،باید از دسترسی الزم
برخوردار باشند ،و منافعی را به خود اختصاص بدهند .توکن
 ،YANنخستین  NFTاست که توسط شبکه  PACجهانی
مورد پشتیبانی قرار می گیرد .این شبکه ،اولین نمونه از شبکه
هاییست که از مسترنودهای قطعی ،چین الک ها ( Chain
 ، )locksو  POSv3پشتیبانی می کند NFT .هایی که مورد
پشتیبانی  PACجهانی هستند ،در همان نرخ پاداش دهی به
شبکه فعلی  ،PACپاداش دریافت می کنند .این پاداش به
تمامی مالکان مسترنودها اختصاص می یابد .به عنوان مثال،
شما پاداش مسترنود  8280 PACرا دریافت می کنید.
همچنین نرخ پاداش  ،YANکه برابر با  YAN 100به ازای
هر پاداش است را دریافت می کنید.

صرفاً مسترنودهایی با امتیاز  POSE-BANفعال  ،این توکن

ویژگی های تکمیلی و آتی برای  ،YANDNAمنتشر

 NFTرا دریافت می کنند .هیچ گزینه ماینینگ ،مینتینگ یا

شده در سه ماهه سوم سال 2021

استیکینگ دیگری برای دریافت  NFTها وجود ندارد.
استفاده از توکن YAN
پاداش دهی توکن  ، YANمطابق بحث های قبلی صورت می
گیرد .پاداش دهی به تمامی مالکان مسترنود ،با نرخ قطعی
صورت می گیرد .اما شما چگونه از این امکان استفاده می
کنید؟  YANابزاریست برای تعیین اینکه هر کاربر
 ،YANDNAچه میزان از فضای ذخیره سازی مورد نیازش را
رزرو می کند؟ مقدار فضای ذخیره سازی مورد نیاز برای
حساب  ،بر حسب میزان  YANذخیره شده تعیین می شود.
نرخ فضای ذخیره سازی YANبه صورت رسمی تعیین نشده
است ،لذا باید این مقدار را در آینده تعیین نمود.

پیشرفت ما برای ارائه محصوالت جدید مبتنی بر  ،IPFSبا
سرعت فزاینده ای رو به جلو حرکت می کند .تعداد بیشتری
از افراد و پروژه ها ،توانایی های یک شبکه  IPFSمقیاس پذیررا
به رسمیت شناخته اند .همچنین پاداش های شبکه ای خاصی
به صورت ضمنی به مسترنودهای  PACجهانی اضافه شده اند.
بدین ترتیب می توان حجم  PACموجود را افزایش داد ،تا
سرورهای مسترنود بیشتری به اجرا گذاشته بشوند .در عین
حال  ،روش جدیدی برای ارزش گذاری /تبدیل به پول منابع
یا سرورها  ،در اختیار کاربران قرار می گیرد YANDNA .نه
تنها گزینه مطلوبی برای ذخیره داده های عمومی و شخصی
محسوب می شود ،بلکه اهداف ما در حوزه های تنظیم دقیق
توزیع داده  ،و توزیع مجدد محتوا  ،با صالبتی به مراتب بیشتر

البته عملیات انجام گرفته روی پلتفرم ،به سان گذشته هستند.

از هر زمان دیگری دنبال می شوند .اینترنتی که همه با آن

هرچقدر  YANبیشتری ذخیره بشود ،فضای ذخیره سازی

آشنا هستیم  ،و عاشقش هستیم ،به صورت غیرمتمرکز تحت

بیشتری نیز فراهم می شود .پس از ذخیره  ،YANشما نه تنها

بازسازی قرار می گیرد .اینترنت به موقعیت مکانی افرادی

در حال رزرو فضای ذخیره سازی هستید ،بلکه  YANدر نقش

منتقل شده که قدرت کنترل فضای ذخیره سازی داده  ،پهنای

مبلغ وثیقه عمل می کند YAN .هرگز مصرف نشده  ،یا به

باند ،هزینه ها ،تبدیل داده به پول ،تامین امنیت ،آزادی محتوا،

سایر افراد شبکه واگذار نمی شود ،بلکه فقط فضای ذخیره

و خیلی امکانات دیگر را در اختیار دارند .ما درصدد به اشتراک

سازی موردنیاز و رزرو شده را نشان می دهد .اگر دیگر نیازی

گذاری  ،و ادغام این اهداف مشترک ،در طراحی های آتی و

به فضای ذخیره سازی رزرو شده ندارید ،می توانید تمام

نسخه های منتشر شده از محصوالت مان هستیم .در تمامی

 ،YANو فضای ذخیره سازی اولیه و کامالً امن را غیرفعال

موارد از نرم افزار  ،IPFSو قابلیت مقیاس دهی مسترنودهای

کنید .بدین ترتیب داده ها به ماهیت پولی واقعی دست پیدا

 PACجهانی استفاده می شود.

می کنند  ،و این هیچ ربطی به محتوای ثبت شده ندارد.
کاربران به گزینه "اکوسیستم شبکه ای" دسترسی پیدا می
کنند .مطابق این گزینه ،شما قادر هستید  YANخود را
برداشت کرده و در مبادالت با هویت های ثالث از آن ها
استفاده کنید .بدین ترتیب سایر کاربران نیز قدرت دسترسی
و استفاده از  YANDNAشما را بدست می آورند.

مشارکت مستمر

رسانه های اجتماعی  ،به صورت مستمر

طی چند سال گذشته PAC ،جهانی مشارکت های جدیدی

با عضویت در پلتفرم های رسانه های اجتماعی ما،

را دائر کرده است و از این لحاظ بسیار پُرمشغله و پرهیاهو

می توانید به جدیدترین بازارهای اضافه شده،

عمل نموده است .ما به جامعه مدنی و فعاالن بالکچین اثبات

محصوالت عرضه شده ،و بروزرسانی های شبکه

می کنیم که  PACجهانی به مرحله بلوغ رسیده است .این

دسترسی داشته باشید .عضویت در جامعه مجازی

ابزار از قدرت پشتیبانی از سایر پروژه های اجرایی  ،به واسطه

شرکت  ،به برقراری ارتباط با سایر عالقه مندان به

سرورهای مسترنود خود  ،فارغ از اندازه آن ها برخوردار می

محصوالت ما کمک میکند .پلتفرم های رسانه

باشد .همین حاال نیز در محدوده اکوسیستم مسترنود PAC

های اجتماعی ما عبارتند از توئیتر ،فیسبوک،

جهانی ،طراحی های دیجیتال و معماری هایی از شبکه

اینستاگرام ،ردیت ،تلگرام ،و دیسکورد .همچنین

غیرمتمرکز و مقیاس پذیر یافت می شوند .پروژه های دیگری

محتوای اینترنتی شرکت روی سایت های دیگری

همچون شبکه  flareیا  ،radiologexاستفاده از این الیه

همچون مدیوم ،لینکدین ،بیت کوین تاک و گیت

برای مقیاس دهی فوری ،و تامین نیازهای شبکه های مستقل

هاب نیز در دسترس است.

را امری ارزشمند تلقی می کنند .نیازهای ذخیره سازی داده
های  ، IPFSیا صرفاً برخورداری از شبکه ای از سرورهای
غیرمتمرکز  ،برای ایجاد امنیت و افزونگی عملیاتی در زمره
این کاربردها قرار می گیرند.
مبادالت مستمر
 PACجهانی د ر حال رایزنی مستمر با بازارهای مبادالتی
جدید است  ،تا پک کوین را در لیست رمزارزهای خود قرار
بدهند .با توجه به اینکه لیست های مبادالتی بیشتر ،نقدینگی
بیشتری را تامین می کنند  ،لذا حجم مبادالت و دسترسی
برای مشتریان  ،و افراد مایل به تهیه پک کوین افزایش می
یابد.این روش ،اصلی ترین روش تحویل پک کوین به
متقاضیان است.
انتظار می رود که  PACجهانی در سال  ،2021بازارهای
متعددی را در مقیاس جهانی به موارد قبلی اضافه بکند .تیم
ما ،همین حاال در حال مذاکره با چندین بازار مبادالتی ،و
نهایی سازی جزئیات مبادالت فهرست بندی شده است.

