
  

به کار برد، با این وجود، برای این  SINOVATE (SIN)توان به صورت مترادف برای ای هستند که میمشغول و فعال دو کلمه

 داری استمجموعه مقاالت ادامهین نسخه از ، ماه ژوئن واقعاً یک استثنا بود. این مقاله اولیاختصاص وکار پر ،العادهخارق یپروژه

 .ردیگیمورد بحث قرار مها این پروژه در آن یو نقاط عطف به دست آمده یدیکل یهاتیفعالکه 

 SINOVATE های ماهانهروزرسانیبررسی آخرین به



  

 SINOVATEبرندینگ دوباره 

اندازی شد. راه 8102یک رمز ارز همتا به همتا و متن باز در سپتامبر سال  به عنوان SUQAبا نام  SINOVATEشکل اصلی 

SUQA  با معرفی الگوریتم اختصاصیX22i  های ایجاد موانعی برای استخراج از طریق دستگاهوASIC  وFPGA توانسته بود 

رابر محاسبات کوانتومی نیز الگوریتم در بنماید. همچنین این ( ارائه GPUهایی را برای استخراج از طریق کارت گرافیکی )مزیت

کنندگان کرد که موجب جلب توجه مشارکت( پشتیبانی میTime-Lockبود و کیف پول سودمند آن از ویژگی قفل زمانی ) مقاوم

 شده بود.

SUQA ت، که محصوال یمشارکت یوراشرکت فن کیشدن به  لیتبد جهتدر  ، پیشرفت آنی که داشتهای متعددبا وجود مزیت

روشی برای  ،عالوه بر رشد جامعه خود بتواند تا الزم بود، دهدیفرد و مدرن ارائه مبهمنحصرچینی های بالکحلها و راهسرویس

نیز شناخته  SINنام این شرکت فناوری مشارکتی است که با برند  SINOVATEپذیرش هر چه بیشتر رمز ارز فراهم نماید. 

ترین و شاخص FlashSend ،ShadowSendتوان به سازی شده است میکه با موفقیت پیاده SINهای ترین ویژگیاز مهمشود. می

 ( یا مستر نود اشاره نمود.Masternode( در گره اصلی )Infinity Nodesنهایت )های بیفرد گرهها یعنی ویژگی منحصربهآن



  

 X25X الگوریتم

 نیاز برایمدت ادامه دهند و با افزایش تقاضای قدرت محاسباتی و کارایی مورد های بلنداینرها به دریافت پاداشبرای اینکه م

 را معرفی نمود. X25Xالگوریتم اختصاصی جدید خود با نام  SINOVATEبرند  ،افزاری مدرن موافقت نمایندهای سختسیستم

( مانند PoWسازی و اضافه کردن چندین ویژگی جدید در زنجیره الگوریتم استاندارد گواه اثبات کار )با پیاده X25Xالگوریتم 

X11های ، مقاومت در برابر ماینینگ از طریق دستگاهASIC  وFPGA های ها شامل افزایش نیازمندیدهد. این ویژگیرا ادامه می

کند ولی ایجاد نمی GPUو  CPUبود. این موضوع مشکلی برای  2برابر  X22iکه این مقدار برای حالیدر استبرابر  82حافظه تا 

ا هبه مراتب دشوارتر است. این موضوع به این دلیل است که این دستگاه ASICو  FPGA یهاگاهدستسازی این شرط برای برآورده

 کند.ها ایجاد نمیمزیتی برای آن GPUو  CPUدارند و این ویژگی در قیاس با  RAMبه استفاده از  ازین

ه منظور دستیابی به چندگانه ب یهایسازنهیمانع از بهدارای یک مرحله جدید برای ترکیب کردن است که  X25Xعالوه بر این، 

های یابی به مزیت. همچنین این الگوریتم از اقدامات مخرب ماینرهای خصوصی که به دنبال دستشودیتر مبزرگ (Buffer) بافر

 ؛پذیر استکند. این امر از طریق ترکیب چندین الگوریتم در یک الگوریتم امکانناعادالنه نسبت به دیگران هستند جلوگیری می

 میقمستریبه طور غ الگوریتم نیا ن،یهمچن. است ازیمورد ن یینها جهیبه نت دنیرس یهر مرحله برا یخروجچرا که در این حالت 

نماید چرا که کد منبع باز هم از نظر کیفیت و هم از نظر نرخ هش ارزشمندتر است. می جیترورا ها تمیالگور یبرا زینوشتن کد تم

به صورت رسمی از اول  X25Xمدت بسیار مهم است. الگوریتم ماینینگ گواه اثبات کار در بلند پایداری و تداوموع برای ضاین مو

 در دسترس کاربران قرار خواهد داشت. 8102ژوئن 



  

 Infinity Nodes نهایتهای بیاندازی گرهراه

( با Proof of Service)گواه اثبات سرویس  یهای نوآورانهجدید در حوزه رمز ارزها هستند. این پروتکلنهایت نوآوری های بیگره

 تواند ویژگی قفل زمانی قبلی را بهبود بخشد. ها میفرد توسط مالکین گرهایجاد امکان استفاده از یک سیستم پاداش منحصربه

توانند حداکثر ظرفیت مورد نیاز برای میزبانی از بیشترین تعداد گره نسبت به با توجه به قابلیت خاص خود مینهایت های بیگره

در  SINOVATEپذیر بسیار مقیاس چینِبالک کنند که( تضمین میFull nodesهای کامل )گرهسایر رمز ارزها را فراهم آورند. 

همتا، امن و سریع سازی بی( بتواند تجربه شبکهDelayed Proof of Work-dPoW) یگواه اثبات کار تأخیرمدت کوتاهی به همراه 

 رهای دیگر را فراهم نماید.نسبت به تمامی زمان

 Infinity Nodeنیز ایجاد نمایند.  اند درآمد ساالنه و غیرفعالی رانهایت همزمان با کاهش تورم توانستههای بیعالوه بر این، گره

وفصل معضل تورم باال، صدور ]ارز[ و از میان نهایت از طریق حلهای بییا مستر نودها هستند. گرههای اصلی تکامل یافته گره

نودها،  رهای سنتی مانند مستسیستمهای اعطای سود مالی ایجاد نماید. توانند انقالبی در سیستمبرداشتن موانع کاهش ارزش می

   اند. ها ناتوان بودهرمز ارزهای مبتنی بر گواه اثبات کار و گواه اثبات سهام در کاهش این چالش

ها ، کویننهایتشوند. سیستم گره بیسوزانده می کنند که بالفاصلههایی ایجاد میبرای کنترل این فاکتورها، گره SINهای کوین

و همزمان  کندنماید ولی در عوض، بهره ساالنه باالیی به مالکین پرداخت میحذف می SINOVATEچین را به طور کامل از بالک

 شود.می SINهای موجب کمیاب شدن کوین

درصد  08برای  Little SIN (011111 SINOVATEنهایت در سه ردیف یا الیه در دسترس قرار دارند که با عناوین های بیگره

 Big SINدرصد جایزه( و  0درصد نرخ بازگشت سرمایه +  01برای  011111 SINOVATE) Mid SIN، (نرخ بازگشت سرمایه

(0111111 SINOVATE شناخته می 01درصد نرخ بازگشت سرمایه +  88 برای )01111ها باید شوند. گرهدرصد جایزه  

SINOVATE ماهه در داخل کیف پول  08ها برای یک دوره را به عنوان وثیقه بگذارند تا اجازه فعالیت داشته باشند. این کوین

های مختلف ایت قفل شود تا سودهای تعیین شده برای الیهنههای بیباید در داخل گره SINمیلیون  022شود. ها قفل میاین گره

 شوند.اندازی میبه طور رسمی راه 8102ژوئن سال  0نهایت از های بیگرهتضمین شود. 



  

 روز گذشته 82در  SINOVATEهای اجتماعی رسانه

 کنندگاندنبال
8218 117+ 

 هاتأثیر توئیت
012111 8282% 

 مشاهده پروفایل
7240 00780% 

 دسترسی به پست
7207 228% 

 های صفحهلینک

722  7800% 

 صفحهمشاهده 

8278  448% 

 کاربران فعال

0111 + 

 اعضاء
2224   

 رشد جامعه

های اجتماعی نیز از اهمیت باالیی در رسانه ،عالوه بر داشتن یک جامعه متعهد SINOVATEدهند که های باال نشان میشکل

، یزفانت یهابرنامههستند و همراه با انتشار مطالب، ویدئوها،  رایج یهافراتر از برنامه زین یابیبازار یهاتالشبرخوردار است. 

 شود.رسانی و پذیرش هر چه بیشتر میکه موجب اطالع گردندارائه میجو و فهرست نویسی وتبلیغات در موتورهای جست



  

 روزرسانی کیف پولبهها و حذف باگ

به  یابیهای موجود نیز برای دستطرف شده است. همچنین ویژگینهایت و کیف پول بروط به گره بیهای مربتعدادی از باگ

 اند. روزرسانی شدهعملکرد بهتر به

 تر برای پاداش گره کنترل اضافهSIN 017011، اجرا در بلوک 

 های بهبود پایداری گرهSIN 

 ترسازی سریعهمگام 

 سازی همتاهای قدیمیبهبود نسخه پروتکل به منظور ایزوله 

 کننده وجه در گره بهبود اعتبارسنجی دریافتSIN 

 های امنیتی بیشترگیریاندازه 

 های پایدار شده منقضی کردن گره( بدون توقفStoppages) 



   

 هفته گذشته 82در  Githubهای فعالیت



 

 اعضای جدید تیم

SINOVATE  کند. در موجود اضافه می دانش، تجربه و تخصصبه طور پیوسته در حال جذب نیروهای جدید است و به میزان

 اند.ادامه تعدادی از جدیدترین اعضای تیم معرفی شده

 سایت مراجعه فرمایید.توانید به بخش معرفی اعضاء در وبمی SINOVATEیابی به اطالعات بیشتر در مورد تیم برای دست



 

 ینظارت یهاستیها و لمشارکت

 اضافه شده به لیست رهگیری بالدرنگ سبد محصوالت



 

 Hard Forkجزییات 

هارد فورک  4 ،های دریافت شدهنهایت و پاداشهای بیبینی در عملکرد گرهل پیشهای غیرقابما در ماه ژوئن به دلیل باگ

اند و در حال حاضر به شکل کامل در دسترس کاربران قرار )انشعاب سخت( داشتیم. این مشکالت با موفقیت برطرف شده

 دارند.

 هاقرارگیری در لیست صرافی



 

تمامی  های اجتماعی ما ازهای رسانهسایت و پلتفرماز طریق به کارگیری وببه ما بپیوندید و 

 .های پیش رو آگاه شویدروزرسانیبه


