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تعارف
یہ مقالہ فلکس ایکو سسٹم اور اس کے ناول ذیلی اجزاء کی گہرائی سے تفصیل فراہم کرتا ہے جو جاری کی گئی ہیں یا مستقبل میں ریلیز
ہونے والی ہیں۔ فلکس ٹیم کا مقصد یہ ہے کہ پورے ماحولیاتی نظام کے غیر تکنیکی خالصے فراہم کرکے اس کاغذ کو ہر ایک کے لیے قابل
رسائی بنایا جائے۔ ہر پروجیکٹ جزو کے لیے انفرادی تکنیکی کاغذات زیر عمل ہیں اور دستیاب ہوتے ہی جاری کیے جائیں گے۔

نوٹ:فلکس نے زندگی کا آغاز "زیل کیش" یا محض "زیل" سے کیا۔ اس پروجیکٹ کو  27مارچ  2021کو فلکس نام کے نام سے جانا گیا۔

ایگزیکٹو سمری۔
فلکس ایکو سسٹم ڈی سینٹرالئزڈ کمپیوٹنگ سروسز اور بالکچین بطور سروس حلوں کا ایک مجموعہ ہے جو ایک باہمی قابل  ،وکندریقرت ،
 AWSجیسا ترقیاتی ماحول پیش کرتا ہے۔ فلکس اس ماحولیاتی نظام کو طاقت دینے کے لیے ایک مقامی )POW (Proof of Work
سکے کا استعمال کرتا ہے  ،جو ہارڈ ویئر کے میزبانوں کے لیے حوصلہ افزائی فراہم کرتا ہے  ،چین پر حکمرانی کرتا ہے  ،اور ہارڈ ویئر
کو چالنے کی ضروریات کے ذریعے خراب اداکار تخفیف فراہم کرتا ہے۔ فلکس آپریٹنگ سسٹم لینکس کے اوپر چلتا ہے تاکہ نیٹ ورک کو
تصدیق شدہ اور بینچ مارک شدہ اعلی دستیابی کمپیوٹ پاور فراہم کرے اور گورننس کے کاموں میں شفافیت کو یقینی بنانے کے لیے بالکچین
کا استعمال کرے۔ فلکس نوڈ آپریٹرز اپنے پرس میں ضروری فلکس کیپیٹل نرم الک فراہم کرنے کے بعد کھڑے ہونے کے لیے ہارڈ ویئر کی
ضروریات کے تین درجوں میں سے انتخاب کرسکتے ہیں۔ یہ کسی کو بھی دنیا میں کہیں سے بھی نیٹ ورک کو ہارڈ ویئر فراہم کرنے پر
انعام دینے کی اجازت دیتا ہے۔

غیر حل شدہ بالکچین ضروریات
بٹ کوائن/کرنسی اور ڈیش/ماسٹر نوڈ پروجیکٹس کی بڑی تعداد کو نظر انداز کرتے ہوئے جو کہ نئی خصوصیات یا آئیڈیاز کی مدد کیے
بغیر جگہ کو کوڑا کرکٹ میں ڈالتے ہیں  ،ابھی بھی بہت سارے پراجیکٹس ہیں جن کا مقصد مٹھی بھر بالکچین مسائل کو حل کرنا ہے۔ ایک
ہی مسئلے کو حل کرنے کے لیے منصوبوں کے درمیان مقابلہ ہمیشہ صحت مند رہتا ہے  ،لیکن اس سے دنیا میں متعارف ہونے والی نئی
ابھرتی ہوئی ٹیکنالوجیز کی رفتار پر منفی اثر پڑ سکتا ہے۔ بالکچین ٹیکنالوجی کی اگلی نسل ان مسائل کے جوابات کے ساتھ ساتھ ٹیکنالوجی
کو الگو کرنے اور اس کے استعمال کو موجودہ اور مستقبل کے ڈویلپرز کے لیے ہضم ہونے والے ٹولز میں پیک کرنے کے لیے ایک
معیاری نقطہ نظر کے ساتھ ان مسائل کے جوابات کی ضرورت ہے۔
فلکس نے یہ ضروری ترقیاتی ٹولز تعمیر کیے ہیں تاکہ بالکچین حل کے استعمال کو تیز کیا جاسکے تاکہ حقیقی دنیا کے استعمال کے
معامالت اور ان مصنوعات اور پلیٹ فارمز کی تعمیر کے لیے ضروری ٹیکنالوجیز تیار کی جا سکیں۔ فلکس ایکو سسٹم کے پاس دنیا کو پیش
کرنے کے لیے موجودہ اور مستقبل کی ٹیکنالوجیز کی کثرت ہے  ،اور ہم ہمیشہ اسٹریٹجک پارٹنرشپ اور اپنے فلکس لیبز انکیوبیٹر )نیچے
مالحظہ کریں( کے ذریعے خال میں دوسرے کرپٹو پروجیکٹس کے ساتھ شراکت داری کے ذریعے اپنی پیشکش میں مزید خصوصیات شامل
کرنے پر کام کر رہے ہیں۔ ان شراکت داری وں کے ساتھ  ،ہم استعمال میں آسان ایپلی کیشنز اور مصنوعات میں قابل استعمال بالکچین
مصنوعات کی ترسیل کو تیز کرنے میں مدد کریں گے۔ پروجیکٹس جو فی الحال سنگل  ،بڑے پیمانے پر بالکچین مسائل پر کام کر رہے ہیں
وہ فلیکس نیٹ ورک کو اسکیل ایبل کے لیے استعمال کرکے وقت اور وسائل بچا سکتے ہیں۔ وکندریقرت انٹرپرائز گریڈ ہارڈ ویئر وسائل تاکہ
وہ اپنے منصوبوں پر توجہ مرکوز کرسکیں۔ شراکت داری ٹوٹے ہوئے کرپٹو اسپیس کو اکٹھا کرنے میں مدد دے گی تاکہ تکمیلی مصنوعات
کا ماحولیاتی نظام بنایا جا سکے جو بغیر کسی رکاوٹ کے کام کرتے ہیں۔
تمام بالکچین ٹیمیں اور مومنین اس میں اکٹھے ہیں  ،مستقبل کو سہارا دینے کے لیے ایک نیا اور دلچسپ ڈیجیٹل انفراسٹرکچر بنا رہے ہیں۔

بالکچین کو فلکس ایکو سسٹم کی ضرورت کیوں ہے؟
ہم سمجھتے ہیں کہ فلکس بالکچین اسپیس کے لیے بہت ضروری ہے کیونکہ یہ بالکچین حل رول آؤٹ کی رفتار کو تیز کرنے کے لیے
ضروری انفراسٹرکچر  ،ڈویلپمنٹ ٹولز اور انڈسٹری کا تجربہ فراہم کرتا ہے۔ ایکو سسٹم کے بہت سے ماڈیولز ہیں  ،جن کی تفصیل ذیل میں
دی گئی ہے  ،جو ڈویلپرز اور صارفین دونوں کے لیے ناول اور استعمال میں آسان مصنوعات پیش کرتی ہیں۔ بالکچین وسائل کے مکمل
پورٹ فولیو کی تعمیر سے  ،نئی ٹیکنالوجی زیادہ حقیقی دنیا کے استعمال کے معامالت اور جدید خصوصیات کے ساتھ تیزی سے ابھر سکتی
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ہے تاکہ کرپٹو مرکزی دھارے کے استعمال کی طرف اپنی ترقی کو جاری رکھ سکے۔ فلکس ہمیں اجازت دیتا ہے کہ ہم اپنی نئی بالکچین
پروڈکٹس بنائیں  ،اسٹریٹجک شراکت داروں کو کمپیوٹنگ کی طاقت اور ان خدمات کو فائدہ اٹھانے کے لیے جن کی انہیں ترقی کی ضرورت
ہے  ،اور آزاد بالکچین ڈویلپرز کے لیے اپنے آئیڈیاز کو موثر اور مؤثر طریقے سے النچ کریں۔

فلکس ایک مقامی کرپٹو اثاثہ ہے جس کے اپنے بالکچین ہیں۔ فلوکس "متوازی اثاثے" ہیں جو کہ فلیکس گورننس سکے کو ڈیفائی
پروٹوکول بشمول کادینا  ،بائننس سمارٹ چین  ،ایتھریم  ،ٹرون  ،اور بہت کچھ پر کام کرنے کی اجازت دیتے ہیں۔
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فلکس ایکو سسٹم اور کور ماڈیولز
● محفوظ بالکچین۔
● متوازی اثاثے۔
● بااختیار بنانے واال۔
گورننس  POWسکہ اور تقسیم شدہ لیجر۔

فلکس اثاثہ۔

فلکس ایک منصفانہ معدنیات سے متعلق  ،کریپٹوکرنسی ہے جو ماحولیاتی نظام میں شامل ہونے اور پورے نظام میں معلومات کے لین دین کو
طاقت دینے کے لیے افادیت اثاثہ کے طور پر کام کرتی ہے۔ یہ اثاثہ  :FluxNodeانٹرپرائز گریڈ سرور ہارڈ ویئر کو چالنے کے لیے
بنیادی ترغیب کے طور پر بھی کام کرتا ہے۔ بہاؤ  GPUکان کنی  ،دستیاب ایکسچینجز پر ٹریڈنگ  ،اور آپریٹنگ نوڈس کے لیے بطور انعام
حاصل کیا جا سکتا ہے۔ ہمارا ماحولیاتی نظام ایک کمیونٹی پر مبنی منصوبہ ہے جس کی بنیاد ایک کمیونٹی کی آواز کی نمائندگی کرتی ہے
اور اس منصوبے کے لیے کمیونٹی کی خواہشات کی حفاظت کرتی ہے۔
فلکس  Zcashکا ایک کانٹا ہے۔ ہماری ٹیم  Zcashسے ضروری حفاظتی اور کارکردگی میں بہتری کو نافذ کرنے کی کوشش کرتی ہے
تاکہ  Zcashٹیم کے ساتھ الک مرحلے میں رہے کیونکہ فلکس کوڈ بیس میں اپنی بہتری کا ارتکاب جاری رکھے ہوئے ہے۔ فلکس کے لیے
سکے کے بنیادی پیرامیٹرز یہ ہیں:

جدول  :1فلکس چین پیرامیٹرز

اخراج [آدھا]

 31جنوری 2018 ،۔ مین نیٹ النچ۔

 2.5سال

کان کنی الگورتھم۔

150۔
 75بہاؤ۔

50/50۔

انعام کا تناسب۔ [/POWنوڈس]

 120سیکنڈ

بالک ٹائم۔ [ٹی ٹی ایف]

16125/16124۔

 RPC/P2Pبندرگاہیں۔

کام کا ثبوت۔

اتفاق رائے کی قسم۔

FluxHash

[] EquihashR 125_4

[النچ]

بالک انعام۔

[ابھی]

 Zcashسے فلوکس کے دوسرے بڑے فرق  ASIC/FPGAسے آگے رہنے کے لیے  POWالگورتھم کو مسلسل تبدیل کرکے ASIC
مزاحم رہنے کا ہمارا عزم ہے۔ 1ترقی اور  FluxNodesپرت کا اضافہ  ،ذیل میں بیان کیا گیا ہے۔
فلکس تقسیم شدہ لیجر کی اہم ضرورت ایک مکمل اور موثر اثاثہ فراہم کرنا ہے جو ماحولیاتی نظام کے ہر ماڈیول کے ساتھ بغیر کسی رکاوٹ
کے کام کر سکے۔ فلکس ایکو سسٹم کو اپنا ماسٹر ٹرانسپیرنٹ لیجر دیتا ہے  ،ایکو سسٹم کے اندر ڈیٹا کے ضروری لین دین کو ریکارڈ کرتا
ہے جبکہ خدمات کی خریداری کے لیے کرنسی کے طور پر بھی کام کرتا ہے اور تیسرے فریق کے ایپلی کیشن انٹریکشن کے لیے ضروری
لین دین کے اخراجات کو پورا کرتا ہے۔ فلکس اثاثہ صارفین کو ہماری مصنوعات کے ساتھ تعامل کے لیے افادیت پر مبنی فعالیت کا ایک
مکمل مجموعہ فراہم کرتا ہے۔
ایک اور اہم پہلو یہ ہے کہ یہ کنٹرول کی ایک سطح فراہم کرتا ہے جو ماحولیاتی نظام کو صحیح طریقے سے کام کرنے کے لیے ضروری
ہے۔ ایک مثال  FluxNodesچالنے والے آپریٹرز کے لیے انعامات کا پہلو ہے۔ وہ فلکس جمع کر کے حوصلہ افزائی کرتے ہیں  ،ورنہ
کوئی نیٹ ورک نہیں ہوتا۔ جیسے جیسے پروجیکٹ اور نیٹ ورک بڑھے گا  ،فلوکس کی قیمت ممکنہ طور پر بڑھ جائے گی کیونکہ اس کی

کہی زیادہ موثر تھا  ،جو کہ ی
ہ۔
ماض ں
 1الگورتھم کا تبادلہ رصف  ASIC/FPGAڈویلپمنٹ ےس متعلق ہوگا جو  CPU/GPUsےس ں
می عام طور پر ہوتا رہا ے
صفحہ۔ 5

افادیت نئے استعمال کے معامالت والے پروجیکٹس سے لیوریج کی جاتی ہے۔ نیٹ ورک کو اسکیل کرنے کے لیے  ،نوڈ چالنے کے لیے
مطلوبہ کولیٹرل اور ہارڈ ویئر کی وضاحتیں ممکنہ ط ور پر طلب کو پورا کرنے کے لیے تبدیل ہو جائیں گی  ،اور فلکس کی افادیت اس
منصوبے کو کمیونٹی کی شمولیت کے مطابق نیٹ ورک کو ایڈجسٹ کرنے کی اجازت دیتی ہے۔
فلکس نیٹ ورک پر تجارت کے لیے انتہائی حوصلہ افزا کرنسی بھی ہوگی۔ ٹیم بڑی کرپٹو کرنسیوں اور فیاٹ کو قبول کرنے کا ارادہ رکھتی
ہے  ،لیکن تقسیم شدہ کمپیوٹنگ پاور خریدنے کے لیے فلوکس استعمال کرنے والے صارفین کو کافی چھوٹ ملے گی۔ ہم نے فیصلہ کیا ہے
کہ صرف فلکس کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ یہ حکمت عملی ممکنہ صارفین کی بڑی تعداد کو مصنوعی طور پر بند کر دیتی ہے  ،جیسے
کاروبار اور افراد جنہیں کمپیوٹنگ خدمات کی ضرورت ہوتی ہے لیکن وہ اپنا کاروبار کرپٹو اثاثوں میں نہیں کر رہے ہیں۔

● ہمیشہ تیار
● بڑے پیمانے پر توسیع پذیر۔
● حاصل کریں۔
حوصلہ افزائی تقسیم شدہ انٹرپرائز ہارڈ ویئر

فلوکس نوڈس۔

 FluxNodesوہی ہیں جو  Fluxکو دوسرے کرپٹو پروجیکٹس سے فرق کرتے ہیں۔ بہت سارے پروجیکٹس ہیں جو کم طاقت والے نوڈس
کے ذریعے "ماسٹر نوڈز" پیش کرتے ہیں جو لین دین پر کارروائی کرتے ہیں۔  FluxNodesنیٹ ورک پر کام کرنے اور نیٹ ورک کو
حقیقی  ،مفید کمپیوٹنگ پاور فراہم کرنے کے لیے کافی فلوکس کولیٹرل کے ساتھ انتہائی دستیاب  ،انٹرپرائز گریڈ ہارڈ ویئر کی ضرورت سے
اس آئیڈیا کو اپنے سر پر موڑ دیتا ہے۔ فلکس نوڈ کو آپریٹ کرنا ہر ایک کے لیے مطلوبہ فلوکس اور ہارڈ ویئر کے ساتھ بھی دستیاب ہے ،
جس سے نیٹ ورک کو اصل میں وکندریقرت بنادیا گیا ہے کہ نوڈ کون چل سکتا ہے اور نوڈس کا جغرافیائی محل وقوع۔ لکھنے کے وقت ،
سینکڑوں آپریٹرز اور دنیا بھر میں  1100سے زیادہ فلکس نوڈز کام کر رہے ہیں۔
 FluxNodesکا تصور ایک مباحثے سے ابھرا ہے کہ کس طرح وکندریقرت ایپلی کیشن  ،ڈویلپمنٹ  ،اور سمارٹ کنٹریکٹ نیٹ ورک ،
جیسے  Ethereumکو مثبت انداز میں سکیل کیا جائے۔ لِسک  ،نیو  ،اور دیگر جیسے پروجیکٹ ایسا کرنے میں کامیاب رہے ہیں  ،تاہم
انہیں وکندریقرت ہونے سے دور کافی مضبوطی کا سامنا ہے  ،بجائے اس کے کہ وہ صرف ایک محدود گروپ کو نوڈس اور ڈویلپمنٹ ٹولز
کی پیشکش کریں۔ ملکیت کا یہ استحکام بھی توسیع پزیرائی میں کافی رکاوٹ بنتا ہے  ،جیسا کہ ایتھریم کی کثیر سالہ کوشش سے پتہ چلتا ہے
کہ  25ٹی پی ایس سے اوپر کیسے جانا ہے  FluxNodesکے ساتھ  ،مقصد ہمیشہ یہ رہا ہے کہ نیٹ ورک پر ہزاروں ممکنہ نوڈس کام
کریں  ،کسی کو بھی حصہ لینے اور دستیاب خام پروسیسنگ پاور کے ذریعے اسکیل ایبلٹی کے مسئلے کو حل کرنے کی اجازت دیں۔
 FluxNodesکے تین درجے ہیں جن میں مطلوبہ کولیٹرل اور ہارڈ ویئر کی مختلف سطحیں ہیں  ،جن کا خاکہ ذیل میں بیان کیا گیا ہے۔
جدول  :2فلکس نوڈ کی ضروریات

سٹریٹس نوڈ۔

نمبس نوڈ۔

کمولس نوڈ۔

نوڈ کی ضروریات اور نام

EPS +400 | +8

EPS +200 | +4

+2۔

وی کورز

 +32جی بی

 +8جی بی

 +4جی بی

رام

+GB SSD | 160 +600
 MB/sلکھنے کی رفتار۔

+GB SSD | 160 +150
 MB/sلکھنے کی رفتار۔

 +50جی بی

ذخیرہ۔

>  50ایم بی پی ایس
اوپر/نیچے۔

>  50ایم بی پی ایس
اوپر/نیچے۔

 25mbpsاوپر/نیچے

بینڈوڈتھ

ای پی ایس = واقعات فی سیکنڈ  ،ایک سادہ سی پی یو بینچ مارکنگ فنکشن۔
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ایک فعال  ،انتہائی دستیاب وکندریقرت نیٹ ورک بنانے کے لیے  ،فلکس کو صرف ہارڈ ویئر کی ضرورت ہے۔ مندرجہ ذیل سیکشن
 FluxNodesکے سافٹ وئیر سائیڈ پر تبادلہ خیال کرتے ہیں  ،اور یہ اجزاء کیسے مکمل بالکچین سلوشن ڈویلپمنٹ پلیٹ فارم بنانے کے
لیے مل کر کام کریں گے۔

 FluxNodesصرف  Fluxآپریٹنگ سسٹم کے ذریعے ممکن ہوا ہے  ،جو کہ  Ubuntu/Debianکے اوپر دوسری پرت کے
اسٹیک کے طور پر چل رہا ہے۔

جدول  :3فلکس بالک انعام کی تقسیم۔

● کارکردگی کی ضمانت۔
● ڈوکر بلٹ ان۔
● بوجھ متوازن۔
فلکس آپریٹنگ سسٹم۔

آرکیسٹر  ،شیڈولر  ،ہارڈ ویئر کی تصدیق کرنے واال۔

فلکس فلکس نوڈس اور فلکس کمپیوٹیشنل نیٹ ورک کا "دماغ" ہے۔ یہ ایک اوپن سورس  MEVNاسٹیک ہے جسے شروع سے ہی فلکس ٹیم
نے بنایا ہے جو کہ تمام فلکس نوڈز پر چلنے والے بیس لینکس  OSکی تکمیل کے لیے دوسری پرت آپریٹنگ سسٹم کے طور پر کام کرتا
ہے۔ وکندریقرت کمپیوٹنگ پاور کا ایک آپریشنل نیٹ ورک فلکس ایکو سسٹم کے بنیادی ماڈیولز میں سے ایک ہے  ،جو کہ فلکس اور تھرڈ
پارٹی ڈویلپرز کو ایک جیسی قیمت والے نیٹ ورک پر اپنی ایپلی کیشنز چالنے کی صالحیت فراہم کرتا ہے جس میں کوئی ایک پوائنٹ آف
فیل نہیں ہوتا۔ چونکہ  FluxNodesانفرادی فلکس ہولڈرز کی طرف سے وکندریقرت طریقے سے چالئے جاتے ہیں  ،اور پوری دنیا میں
جغرافیائی طور پر فاصلے پر ہیں  ،ڈویلپرز یقین دہانی کر سکتے ہیں کہ ان کی ایپلی کیشنز ہر وقت اور مقامات پر صارفین کے لیے قابل
رسائی ہیں۔ ایپلی کیشنز  ،ویب سائٹس  ،ڈیٹا بیسز وغیرہ کی تعیناتی ہماری موجودہ حکمت عملی کے ساتھ "ڈاکرائزیشن" پر انحصار کرے
گی۔
فلکس ڈاکرائزڈ ایپلی کیشنز  ،سائیڈ چینز اور اثاثوں کی تہوں کو شروع کرنے کے لیے ماسٹر کوآرڈینیٹر کے طور پر کام کرتا ہے۔ یہ ایپس
کی تعیناتی کو سنبھالتا ہے  ،ہارڈ ویئر کے استعمال کو متوازن کرنے کے لیے ہر فلکس نوڈ کے وسائل کا انتظام کرتا ہے  ،اور ریئل ٹائم
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کمپیوٹنگ میٹرکس فراہم کرنے کے لیے فلکس نوڈز کے درمیان بات چیت کرتا ہے۔ یہ رابطہ اس بات کو یقینی بنانے میں بھی مدد کرتا ہے
کہ ہر فلکس نوڈ فعال بینچ مارکنگ کے ذریعے کم از کم سسٹم کی ضروریات کو پورا کر رہا ہے تاکہ منصفانہ آپریٹر انعامات اور مضبوط
وکندریقرت نیٹ ورک کو یقینی بنایا جا سکے۔ اگر آپ ڈوکر  ،کبرنیٹس  ،اور دیگر کنٹینر قسم کے پلیٹ فارمز سے واقف ہیں  ،تو آپ فلکس
کمپیوٹیشنل نیٹ ورک کے ساتھ گھر میں محسوس کریں گے۔ اس کے بعد فلوکس ڈوکر ایپ بلڈرز ک و یہ اجازت دیتا ہے کہ وہ اپنی ایپلی
کیشنز کو فلکس نیٹ ورک پر کم قیمت پر ڈویلپر کو ورچوئل یا سرشار سرورز کرائے پر دینے سے کم قیمت پر دیں۔
فلکس ٹیم نے فلکس نوڈس نیٹ ورک کے مطابق سافٹ ویئر فراہم کرنے کے لیے گراؤنڈ اپ سے فلکس بنانے کا انتخاب کیا ہے  ،جو جاوا
اسکرپٹ کو فعال کرکے اس منصوبے میں تیزی سے تکراری ترقی  ،کوڈ بیس کی آسان دیکھ بھال اور کمیونٹی کی شراکت کی وسیع رینج
کی اجازت دے گا۔ ڈویلپرز حصہ لیں۔ استعمال میں آسانی یہ نقطہ نظر سائیڈچینز  ،اثاثوں کی تہوں  ،تھرڈ پارٹی ایپس  ،سمارٹ کنٹریکٹس ،
بنیادی طور پر کسی بھی چیز کو کنٹینر میں بنایا جا سکتا ہے۔ مذکورہ باال  MEVNاسٹیک کے نسبتا  newنئے تصور کا استعمال کرتے
ہوئے یہ سب قابل حصول ہے  ،جو ) MongoDBمقبول ڈیٹا بیسنگ پروگرام(  ،ایکسپریس ) JSمیں ویب فریم ورک( Vue.js (JS ،
ایپلی کیشنز کے لیے فریم ورک(  ،اور ) Node.jsکراس( پر مشتمل ہے۔ پلیٹ فارم جے ایس رن ٹائم ماحول( ایپلی کیشنز کو کنٹینرائز
کرنے کے لیے ڈاکر کے ساتھ ،
ہر فلکس نوڈ کا ایک معیاری ویب پورٹل/جی یو آئی ہوگا  ،جو ویب پر دیکھا جا سکتا ہے  ،لیکن زیلڈ کو استعمال کرتے ہوئے غیر مجاز
اندراج سے الک ڈاؤن رسائی کے ساتھ۔ صرف مستند صارفین  Zelcoreکا استعمال کرتے ہوئے اپنے  FluxNodeمیں الگ ان ہو کر
ایڈمن کے مراعات تک رسائی حاصل کر سکتے ہیں۔ جب کوئی صارف  FluxNodeمیں الگ ان کرنے کی کوشش کرتا ہے تو ،
 Zelcoreکے ذریعہ ایک دستخط شدہ پیغام تیار کیا جاتا ہے اور  FluxNodeکو تصدیق کے لیے بھیجا جاتا ہے اور صرف تصدیق شدہ
 ZelIDکو ہی رسائی دی جا سکتی ہے۔ یہ بااختیار صارفین )فلکس نوڈ آپریٹرز( بھی ویب پورٹل سے فلوکس ڈیمون اور فلوکس کو اپ ڈیٹ
کر سکیں گے  ،لہذا آپ کے سرور میں الگ ان ہونے اور موجودہ ریلیز کو اپ ڈیٹ کرنے کے لیے کوڈ/سکرپٹ چالنے کی ضرورت نہیں ،
صرف ایک بٹن پر کلک کریں۔
فلوکس ایک ٹائرڈ استحقاق  APIسسٹم کا فائدہ اٹھاتا ہے  ،جس کی وجہ سے یہ فلکس نوڈ اور ڈیمن افعال تک رسائی کو بند کر دیتا ہے جو
عوام کے لیے کھال نہیں ہونا چاہیے۔ صارف کی قسم کے ذریعے رسائی کو الک کرنے سے نیٹ ورک کو ڈویلپرز اور ایپ صارفین استعمال
کر سکتے ہیں بغیر  FluxNodeکی سالمتی اور استحکام سے سمجھوتہ کیے۔ فلیکس کے ذریعہ فی الحال  4سطح کے مراعات ہیں:
.1

عوامی سطح-کسی سائن ان کی ضرورت نہیں  ،عوامی زنجیر کی معلومات تک بہت بنیادی  APIرسائی فراہم کرتی ہے۔

 Zelcore . 2صارف  -کسی بھی  ZelIDسے دستخط شدہ پیغام کی ضرورت ہوتی ہے  ،یہ سطح مستقبل کی خدمات کے لیے
دستیاب کی جاتی ہے جس تک رسائی کے لیے  ZelID/Zelcoreپرس درکار ہوتا ہے۔
 . 3فلوکس ٹیم یوزر  -معیاری صارف کو الک آؤٹ کرکے  ZelID's ،کے ایک منفرد سیٹ سے دستخط شدہ پیغام کی ضرورت ہے۔
یہ سطح وکندریقرت نیٹ ورک کو تعیناتی کی ضروریات کو منتخب کرنے اور  FluxNodeوسائل کا انتظام کرنے کے لیے اہم
ہے۔
 FluxNode . 4مالک/آپریٹر  -اعلی درجے کا استحقاق صرف مالک کے  ZelIDکے دستخط شدہ پیغام کے ساتھ قابل رسائی ہے۔
مالک اپنے نوڈ سافٹ ویئر اور مستقبل کے مراعات یافتہ احکامات/معلومات کو اپ ڈیٹ کر سکتا ہے  ،بشمول مالک کی صوابدید
پر دیگر زیل آئی ڈی کو استحقاق تفویض کرنا۔
ایچ ٹی ٹی پی کی درخواستیں یو آر ایل کے ذریعے ڈیمون آر پی سی تک رسائی کے لیے محفوظ ہیں۔ یہ  Fluxبمقابلہ دیگر RPC-over-
 HTTPیا  Bitcoreحل کا ایک بڑا فرق ہے جس میں  FluxNodeڈیمون اور سرور ہارڈ ویئر کو بدنیتی پر مبنی کالوں سے محفوظ
ہے۔
فلکس کے ذریعہ رکھی گئی یہ بنیاد فلکس چین کے گہرے انضمام کی اجازت دیتی ہے۔ ڈیمون یو آر ایل بار میں  APIکمانڈ کے ذریعے قابل
رسائی ہے۔ کچھ معلوماتی احکامات عوام کے لیے کھلے ہیں  ،جیسے درست ایڈریس  ،جبکہ لین دین پیدا کرنے یا مزید نجی احکامات سے
استفسار کرنے کے احکامات تصدیق شدہ زیلڈ پر بند ہیں۔ فلکس ڈیمون کو فلکس کے ساتھ مربوط کرنے سے کمپیوٹنگ نیٹ ورک بغیر کسی
رکاوٹ کے چین  p2pنیٹ ورک کے ساتھ بات چیت کر سکتا ہے اور مستقبل کے سائیڈچینز  ،سمارٹ کنٹریکٹ پلیٹ فارمز اور اثاثوں کی
تہوں کے ساتھ بات چیت کرنے کی بنیاد فراہم کرتا ہے۔
مزید تکنیکی تفصیالت اور ڈویلپر کے وسائل پر فلیکس کمپیوٹیشنل نیٹ ورک پر مرکوز ایک اضافی بلیک پیپر میں بات کی جائے گی۔ بلیک
پیپر کا اجرا  TBDہے۔
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● اپنے تمام اثاثوں کا پرس۔
● ڈیسک ٹاپ اور موبائل۔
● ڈی فائی گیٹ وے۔
 Zelcoreکسٹوڈی پلیٹ فارم

فلکس کے ساتھ مکمل طور پر مربوط ہے۔

 Zelcoreکثیر اثاثہ کرپٹو والیٹ اور پلیٹ فارم ہے۔ یہ  250سے زائد کریپٹوکرنسی اثاثوں کے حراست کا انتظام پیش کرتا ہے  ،ساتھ ہی
ریوین کوائن  ،این ای او  ،اور اونٹولوجی اثاثوں کی تہوں پر  25،000سے زیادہ ڈیجیٹل اثاثوں کے ساتھ۔  Zelcoreبڑے مرکزی تبادلے
) (Binance ، Kraken ، Bittrexاور کوئیک سویپ سروسز )، CoinSwitch ، InstaSwap ، Changelly ، Kyber
وغیرہ( کی بلٹ ان ٹریڈنگ سروسز بھی پیش کرتا ہے۔ یہ صارفین کو ایک ہی محفوظ  ،استعمال میں آسان ایپلی کیشن کے اندر بڑی تعداد میں
کرپٹو اثاثوں کی مائننگ  ،اسٹور  ،لین دین اور تبادلہ کرنے کی اجازت دیتا ہے۔
 Zelcoreونڈوز  ، MacOS ،لینکس  ،اور  iOSاور  Androidکے لیے موبائل ورژن کے لیے دستیاب ہے۔  Zelcoreکی اپ
گریڈنگ اور دیکھ بھال ہر ڈیوائس ٹائپ کے لیے ایک ہی کوڈ بیس رکھ کر آسان بنائی گئی ہے اور اس میں بیٹا ٹیسٹرز کی ایک مضبوط ٹیم
ہے جو ہر ریلیز کو چیک کرتی ہے۔
پلیٹ فارم صارف کے نام اور پاس ورڈ کے امتزاج پر مبنی ایک منفرد اکاؤنٹس سسٹم اسکیم استعمال کرتا ہے  ،جو نمکیات اور اضافی
حفاظتی خصوصیات سے محفوظ ہے۔ صارف نام/پاس ورڈ اسکیم کو دوسرے بٹوے کے مقابلے میں اختتامی صارف کے لیے سہولت فراہم
کرنے کے لیے منتخب کیا گیا تھا جو کہ بے ترتیب الفاظ یا حروف کے ناممکن کو یاد کرنے پر انحصار کرتے ہیں۔ یہ نیومونک سیٹ اپ
بہت محفوظ ہیں لیکن ان لوگوں کے لیے الگ ان کے طور پر کام کرنے کے لیے کافی آسان نہیں جو ہر روز اپنے کرپٹو بٹوے استعمال
کرتے ہیں۔  Zelcoreکے صارف نام/پاس ورڈ کے نقطہ نظر کو محفوظ بنانے کے لیے  ،سیکورٹی کی اضافی پرتیں دستیاب ہیں جن میں
سیکنڈ لیئر پاس فریز اور بائیو میٹرکس  ،اور ہمارا منفرد وکندریقرت دو فیکٹر توثیقی نظام شامل ہے۔ اس پورے شناخت اور تصدیق کے پلیٹ
فارم کو  ZelIDکہا جاتا ہے  ،ج و ذیل میں بیان کیا گیا ہے۔
زیلکور فلکس ایکو سسٹم کے فرنٹ اینڈ کے طور پر کام کرتا ہے۔  Zelcoreٹیم ہمیشہ صارفین کے لیے نئے اثاثے اور فیچرز شامل کرتی
رہتی ہے  ،اور جیسے جیسے مزید  Ecosystemماڈیولز آؤٹ ہوتے ہیں  Zelcore ،صارفین کو ان فیچرز کے ساتھ بات چیت کرنے
کی اجازت دے گا۔ کچھ مثالیں یہ ہیں FluxNode :آپریٹرز کے لیے میٹرکس ڈیش بورڈ بنانا  FluxNodes ،پر چلنے والی ایپس اور
سروسز کے لیے ایک ڈیجیٹل مارکیٹ پلیس  ،اور نیٹ ورک پر کمپیوٹنگ سروسز کی خریداری کے لیے ادائیگیوں کا گیٹ وے۔
آنے والی خصوصیات میں مجموعی کرپٹو اور فیاٹ ریمپ کی قیمتوں میں شفاف اخراجات  ،آنے والے کیڈینسوپ وکندریقرت تبادلے کا
مقامی انضمام  ،فلوکس اور دیگر اثاثوں کے لیے پیداوار اور اسٹیکنگ  ،لینڈنگ پروٹوکول میں اضافہ اور اگلے نسل کے سمارٹ کنٹریکٹ
مذاکرات شامل ہیں۔

● صنعت کا تجربہ۔
● نیٹ ورکنگ
● مکمل ٹول سیٹ۔
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فلکس لیبز۔

ناول شراکت داری اور پروجیکٹ انکیوبیٹر

 FluxLabsبالکچین اور ٹیکنالوجی پر مبنی منصوبوں کے لیے فلکس ٹیکنالوجیز کا ایک انکیوبیشن اور ایکسلریشن پروگرام ہے جس میں
ابھرتی ہوئی بالکچین اور کرپٹو کرنسی صنعتوں میں ابتدائی مرحلے کے آغاز پر توجہ دی گئی ہے۔ پروگرام تین اہم افعال پر مرکوز ہے:
.1

بالکچین اور کرپٹو کرنسی اسپیس میں فائدہ مند مخصوص استعمال کیس اور اپنانے ،

 . 2ساختی ذہن سازی کی ورکشاپس  ،کمیونٹی ایونٹس  ،اور فلوکس اور فلوکس لیب دونوں پراجیکٹس کے ساتھ بیداری بڑھانا ،
 . 3نئی ٹیکنالوجیز اور شراکت داری کے لیے ہم خیال منصوبوں اور شریک مارکیٹنگ کے ساتھ روابط کی سہولت فراہم کریں۔
 FluxLabsخاص طور پر ایسے منصوبوں پر توجہ مرکوز کرتا ہے جو بالکچین اسپیس میں فائدہ مند اور فعال ٹیکنالوجی کا اضافہ کرتے
ہیں۔  FluxLabsانکیوبیشن پروگرام میں شمولیت کے لیے مدعو کیے گئے تمام منصوبوں کو مکمل ترقیاتی مرحلے میں آپریشنل ہونے کی
ضرورت ہے اور ان کا جائزہ لینے کے قابل بزنس ماڈل ہونا چاہیے۔  FluxLabsبالک چین ٹیکنالوجی کے کاروباریوں  ،ماہرین ،
سرپرستوں اور سرمایہ کاروں کی بہترین کمیونٹیز اور نیٹ ورکس میں سے ایک بنا رہا ہے۔ اس نیٹ ورک کو ان کے کاروبار کو بڑھانے ،
ان کی تجارتی موجودگی ک و مضبوط بنانے اور مقامی  ،عالقائی اور بین االقوامی منڈیوں میں آؤٹ ریچ اور مسابقت کو بڑھانے میں اسٹارٹ
اپس کی مدد اور ترقی کے لیے استعمال کیا گیا ہے۔ فلکس ماحولیاتی نظام ہر شراکت داری سے فائدہ اٹھاتا ہے کیونکہ متنوع ٹیکنالوجیز کو
فلکس پروجیکٹ کے لیے ڈھال لیا جاتا ہے۔
 FluxLabsکے تحت الئے گئے پروجیکٹس  Zelcoreمیں اثاثہ جات کے انتظام کا انضمام بھی حاصل کرتے ہیں  ،اس کے ساتھ ساتھ
ایک مکمل  ،فعال پروجیکٹ اور کاروبار کی ترقی کے کئی پہلوؤں پر مشورہ دیا جاتا ہے۔  FluxLabsکی عمومی خصوصیات میں شامل
ہیں:
-

ونڈوز  ،میک ا و ایس  ،لینکس  ،آئی او ایس اور اینڈرائڈ کے لیے زیل کور میں اثاثہ انضمام۔

-

اگر چاہیں تو قانونی  ،سیکورٹی  ،کاروبار اور کام کو تیز کریں۔

-

منتخب پلیٹ فارمز کی ترقی پر توجہ دیں اور تکراری تعمیر کے عمل کے ذریعے رہنمائی کریں جس میں زیل کور میں انضمام
شامل ہے۔

-

خال میں دوسرے شراکت داروں کو ان کے منصوبے کو بڑھانے اور منطقی شراکت داری کی تعمیر کے لیے رہنمائی۔

 FluxLabsسروسز ابتدائی منصوبوں کے لیے  Zelcoreانضمام قیمت میں شامل ہیں جو مقرر کردہ معیارات کو پورا کرتی ہیں اور
انکیوبیشن اور ایکسلریشن ڈویلپمنٹ پروگرام کے لیے قبول کی جاتی ہیں۔  Zelcoreانضمام اور  FluxLabsکی مدد بہت مسابقتی شرحوں
پر فراہم کی جاتی ہے  ،اس جگہ کی دوسری خدمات کے برعکس جن کی رسائی بہت زیادہ ہے لیکن ہیرا پھیری مارکیٹ بنانے اور اشتہاری
سکیموں کے لیے خاطر خواہ مقدار میں سکوں کی ضرورت ہوتی ہے جو ضروری نہیں کہ درخواست دہندہ کے منصوبے کو فائدہ پہنچائے۔
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فلکس اکنامکس۔

متوازی اثاثے۔
ہم نے دیگر اہم زنجیروں پر فلوکس پر مبنی اثاثوں کے اسٹریٹجک ایئر ڈراپ کرکے فلیکس اثاثہ کو زیادہ قابل رسائی  ،تجارت کے قابل اور
ڈی ایف آئی اسپیس کے ساتھ انٹرایکٹو بنا دیا ہے۔ سنیپ شاٹس موجودہ فلیکس ہولڈرز کے پتوں سے لیے گئے ہیں اور نئے ٹوکن زیل کور
کے اندر "فیوژن" ایپ کے ذریعے دعویدار ہیں۔ پہال متوازی اثاثہ فلوکس-کے ڈی اے ہے  ،جس سے فلیکس ہولڈرز کو نئے اثاثے خریدنے
کے بغیر کیڈینا ماحولیاتی نظام اور ڈیکس کا تجربہ کرنے کی اجازت ملتی ہے۔ یہ فلیکس کو کیڈینسوپ پر مؤثر طریقے سے تجارت کرنے
کی بھی اجازت دیتا ہے جب اسے جاری کیا جاتا ہے۔
مزید متوازی اثاثے جاری کیے جائیں گے جن میں ایتھریم  ،ٹرون  ،بائننس سمارٹ چین  ،اور مزید پروٹوکولز شامل ہیں جب نئی ڈی ایف آئی
مصنوعات ابھریں گی اور معروف سروس پلیٹ فارمز میں مستحکم ہوں گی۔
حصہ لینے کے لیے  ،کرپٹو صارفین کو صرف فلوکس رکھنے کی ضرورت ہے۔  FluxNodesکے لیے داغے ہوئے  Fluxخود بخود
سنیپ شاٹس میں پکڑے جاتے ہیں اور  Fusionکے اندر دعوی کرنے کے لیے دستیاب ہوتے ہیں۔
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آفیشل لنکس۔
https://zel.wiki۔

دستاویزی۔

https://runonflux.io

https://zelcore.io

بٹوے۔

 https://github.com/گیتھب۔
zelcash۔

/https://explorer.runonflux.io
/https://explorer.flux.zelcore.io

ایکسپلوررز کو بالک
کریں۔

https://medium.co
m/@FluxOfficial

ویب سائٹ

میڈیم

سوشل میڈیا
بی سی ٹی اے این این

ٹیلیگرام یو ایس۔

ٹویٹر

اختالف

ٹیلیگرام روس۔

زیلکور ٹویٹر۔

ریڈڈیٹ۔

ٹیلی گرام چین۔

یوٹیوب۔

تبادلے۔
ہاٹ بٹ۔

TradeOgre

کوکوئن۔

بٹ فاریکس۔

انسٹا تبادلہ

سکے میٹرو۔

سکے سوئچ۔

سٹیکس۔

ٹریکرز۔
CoinLib

ڈیلٹا

سکے گیکو۔

سکے کوڈیکس۔

بالک فولیو۔

CoinMarketCa p

والیٹ انویسٹر۔

MyCryptoStats۔

کرپٹو موازنہ

 FluxNodeوسائل
 FluxNodesڈیش بورڈ | /https://dashboard.zel.network
 FluxNodesقیمتوں کی معلومات | https://dashboard.zel.network/d/4IEYxx9iz/zelnodes-pricing-data
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