एम सिक्का टे क्नोलोजी

केवल तपाइँ तपाइँ को डाटा को स्वामित्व को लायक हुनुहुन्छ र यो गोपनीयता हो र अरु कोमह गर्दै न

संसारको मछटो, भरपर्दो र मवकेन्द्रीकृत एि मसक्का बार्दल नेटवकक मसर्कना गरे र इन्टरनेट २.० मनिाक ण गनक
प्रमतबद्ध.

सेताेे कागर्
- V1.32
मिमत १० अक्टोबर, २०२१

अनुक्रमसिका
1

मसंहावलोकन

3

2

उद्योग मवश्लेषण र अनु सन्धान

4

3

एि मसक्का ने टवकक के हो

4

4

मकन एि मसक्का ने टवकक

4-7

5

सिस्या र सिाधान

7

6

एि मसक्का दृमि र मिशन

8

7

बर्ार क्षेत्र र सम्भावना

9

8

रोडम्याप

9

एि मसक्का

10

10

M- मसक्का मवतरण

10

11

एि मसक्का मबक्री मववरण

11

12

मनष्कषक

12

9-10

सििंहावलोकन
एि मसक्का टे क मवकास र र्दै मनक िानव प्रयोग को लागी blockchain मिमर्ंग को लागी सिमपकत छ।
सुरुिा, पमहलो भण्डारण ”" फ्लपी १ 1971 १ िा प्रस्तुत भएको मियो र्सको क्षिता िात्र k० केबी मियो।
IBM लाई १.४४MB भण्डारण संग ३½ "फ्लपी पेश गनक को लागी लगभग १५ बषक पमछ सीडी आयो र पमछ
व्यक्तिहरु अमतररि भण्डारण को लागी बाह्य हाडक डराइव को उपयोग गरे । तथ्य यो हो, डाटा भण्डारण
लगातार िाग िा बढ् र्दै छ। त्यहाँ धेरै अन्य कारकहरु छन् मक िहान िहत्व को रूप िा राम्रो संग छन्, र्ब
िूल्य मनधाक रण, डाटा प्रसारण गमत, सुरक्षा र गोपनीयता को रूप िा उपयुि भण्डारण सिाधान उठाउने।.

उद्योग सवश्लेषि र अनुिन्धान
क्लाउड भण्डारण बर्ार २०२२ सम्मिा billion billion अबक डलर पुग्ने अनुिान गररएको छ, २०१ 2017 िा
३१ अबक डलर बाट एक िहत्वपूणक उछाल। क्लाउड भण्डारण बर्ार को बढ् र्दो िात्रा र सूची संग, धेरै
कम्पनीहरु र व्यक्तिहरु एक सुरमक्षत, मछटो, र कि िा डाटा पहुँच गनक रुचाउँ छन्। लागत तरीका। यो र्हाँ
मवकेन्द्रीकृत भण्डारण खेल िा आउँ छ।
M- मसक्का टे क भण्डारण एक मवकेन्द्रीकृत क्लाउड भण्डारण टु क्रा िा मवभामर्त र र्दु मनया भर िा
व्यक्तिगत भण्डारण मकसानहरु को बीच मवतरण हुनेछ। यो अत्यन्त उच्च सुरक्षा सुमनमित गर्दक छ मकनमक यो
एकै सियिा र्दु मनया भर िा सबै डाटा स्टोरहरु ह्याक गनक असम्भव छ। केवल तपाइँ तपाइँ को डाटा को
उपयोग गनक को लागी सक्षि हुनुहुनेछ।
फेसबुकको क्याक्तिर् एनामलमटका परार्य तेस्रो पक्षले आफ्नो ग्राहकको डाटाको गलत व्यवस्िापन
गने सबैभन्दा राम्रो उर्दाहरण हो। क्याक्तिर् युमनभमसकटीका एक डे टा वैज्ञामनक अलेक्जेन्डर कोगनले "यो
तपाइँ को मडमर्टल र्ीवन हो" नािक एउटा एप मवकमसत गरे र त्यसपमछ यसलाई क्याक्तिर्
एनामलमटकालाई प्रर्दान गरे । उनीहरु, बारी िा, शैमक्षक अनुसन्धान उद्दे श्य को लागी फेसबुक प्रयोगकताकहरु
लाई सवेक्षण गनक को लागी यो प्रयोग गरीयो। र्े होस्, फेसबुकको मडर्ाइनले एपलाई प्रयोगकताकहरुको
व्यक्तिगत र्ानकारी िात्र नभई उनीहरुका सबै र्डानहरु स collectे्कलन गनक अनुिमत मर्दयो। यसको
कारण, क्याक्तिर् एनामलमटका एक आियकर्नक 87 मिमलयन फेसबुक प्रयोगकताक हरु को व्यक्तिगत डाटा
िा आफ्नो हात प्राप्त गनक सक्षि मियो, र्सिा 70.6 मिमलयन संयुि राज्य अिेररका बाट मिए।
फेसबुकका अनुसार चोरी भएको र्ानकारीिा कसैको "सावकर्मनक प्रोफाइल, पेर् लाइक,
र्न्ममर्दन, र वतकिान शहर" सािेल छ। केमह प्रयोगकताकहरु लाई उनीहरुलाई उनीहरुको न्यूर् फीड,
टाइिलाइन, र सन्दे शहरु को उपयोग गनक को लागी अनुिमत मर्दईयो। डाटा उनीहरु अन्ततः प्राप्त यमत
मवस्तृत मियो मक उनीहरु डाटा को मवषयहरु को िनोवैज्ञामनक प्रोफाइल बनाउन सक्षि मिए। बनाईएको
प्रोफाईलहरु धेरै मवस्तृत मिए मक कस्तो प्रकारको मवज्ञापन सबैभन्दा उपयोगी हुन सक्छ केमह रार्नीमतक

घटना को लागी एक मवमशि स्िान िा एक मवशेष व्यक्ति लाई िनाउन को लागी। रार्नीमतज्ञहरूले
क्याक्तिर् एनामलमटकालाई सुन्दर तररकाले भुिान गरे मवमभन्न रार्नीमतक घटनाहरु लाई प्रभामवत गनक को
लागी डाटा भंग बाट र्ानकारी को उपयोग गनक को लागी।
अको कुख्यात िािला िा, मिमडया एनामलमटक्स कम्पनी "डीप रूट् स एनामलमटक्स," अिेर्न
क्लाउड सभकर को उपयोग गरीएको छ लगभग र्दु ई हप्ता को लागी पासवडक सुरक्षा मबना अिेररकी र्नसंख्या
को %१% को बारे िा र्ानकारी को भण्डारण गनक को लागी। यो र्ानकारी नाि, ईिेल र घर को ठे गाना,
टे मलफोन नम्बर, ितर्दाता आईडी, आमर्द (blockgeeks.com बाट स्रोतहरु)
यो M-Coin टे क संग कमहल्यै हुनेछैन मकनमक हािी उत्साही मवश्वास गर्दक छ ं मक तपाइँ को डाटा
तपाइँ एक्लै को हो। अरु कसैलाई यसको पहुँच हुनु हुँ र्दैन। कुल गोपनीयता तपाइँ को मवशेषामधकार हो।

एम सिक्का नेटवकक के हो
एि मसक्का कसरी उनीहरु तपाइँ को डाटा र यसको गोपनीयता व्यवहार को लागी नयाँ िापर्दण्डहरु को
स्िापना गरी रहे को छ। एि मसक्का नेटवकक िा हाम्रो उद्दे श्य मवकेन्द्रीकृत क्लाउड भण्डारण को लागी एक
पारर्दशी पाररक्तस्िमतकी तंत्र को मनिाक ण गनक को लागी हो मक बेर्ोड सुरक्षा, डाटा गोपनीयता र डाटा को
स्वामित्व प्रर्दान गर्दक छ मक हरे क व्यक्ति लाई इन्टरनेट को यो मछटो बढ् र्दो मडमर्टल युग िा योग्य छ।
ब्लकचेन, मक्रप्टोग्राफी र एक्तन्क्रप्शन एि-मसक्का नेटवकक को शक्ति को उपयोग गरीरहे को छ
सबैभन्दा मवश्वसनीय क्लाउड डाटा भण्डारण मक प्रयोगकताक हरु को लागी कि लागत सुमनमित गर्दक छ।
क्लाउड फाइल भण्डारण प्रयोगकताक /भाडािा मलने र अपररवतकनीय स्माटक अनुबंध द्वारा संचामलत होस्ट को
बीच स्वचामलत होक्तस्टंग सम्झ ता प्रमतबद्धता को उपयोग गरीन्छ।
हाम्रो खोर् िा गोपनीयता, सुरक्षा र प्रयोगकताक हरुलाई वास्तमवक स्वामित्व प्रर्दान गनक को लागी,
हािी एक खुला स्रोत मवकेन्द्रीकृत क्लाउड भण्डारण M-coin नेटवकक भमनन्छ मसर्कना गर्दै छ ।ं .

सकन एम सिक्का नेटवकक
केन्द्रीकृत क्लाउड भण्डारण िा, तपाइँ को डाटा वेब िा एक केन्द्रीकृत स्िान िा भण्डारण हुन्छ। परम्परागत
क्लाउड भण्डारण िा डाटा को स्िान समर्लै संग उर्ागर भएको छ मकनमक डाटा िात्र स्िानहरु यानी 'यो
कहाँ छ' द्वारा पमहचान गरीन्छ। डाटा को स्िान संकेत वा यूआरएल वा वेब मलंक द्वारा पमहचान गरीएको छ।
एक केन्द्रीकृत क्लाउड िा भण्डारण डाटा को उपयोग गनक को लागी, तपाइँ एक वेब मलंक को िाध्यि बाट
यसको स्िान को वणकन गनक को लागी आवश्यक छ। केन्द्रीकृत क्लाउड भण्डारण िा डाटा स्िान को उर्ागर
केमह र्ोक्तखि संग आउँ छ:
● ह्याकरहरु समर्लै संग प्रयोगकताक हरुको डाटा को स्िान को पमहचान गनक सक्छन् र यसिा पहुँच
प्राप्त गनक र यसको र्दु रुपयोग गनक सक्छन्।

● केन्द्रीकृत भण्डारण डाटा हामन को लागी प्रवण छ, प्रयोगकताक हरु भण्डारण प्रर्दायक िा भरोसा
गर्दक छन् तर यमर्द डाटा एक मवशेष स्िान बाट स्िानान्तरण गररएको छ, तब त्यो वेब मलंक डाटा पहुँ च को
लागी अिान्य हुन्छ। यस कारणले गर्दाक , प्रयोगकताक हरु अप्रत्यामशत डाटा हामन क्तस्िमत सािना गनक सक्छन्।
एि मसक्का नेटवकक मवकेन्द्रीकृत क्लाउड भण्डारण सिाधान हो र्हाँ स्िान को अवधारणा अिान्य
हुन्छ मकनभने डाटा वास्तव िा एक मवमशि स्िान िा भण्डारण गरीएको छै न; यो एक वैमश्वक नेटवकक िा
मवतररत छ।
अब डाटा को स्िान को बारे िा हे रचाह को दृमिकोण सािग्री को एक िूल्य िा पररवतकन। M- मसक्का
मवकेन्द्रीकृत क्लाउड भण्डारण िा, तपाइँ 'यो कहाँ छ।' बरु तपाइँ 'यो के हो' पररभामषत गरे र डाटा पहुँ च
गर्दै नन्।

तपाइँ को सािामर्क सुरक्षा र्स्तै तपाइँ को व्यक्तिगत वा मनर्ी र्ानकारी, तपाइँ को बैंमकंग वा भुिानी
र्ानकारी सुरमक्षत छ र्ब तपाइँ को कम्युटर िा भण्डारण गरीन्छ, र्ब क्लाउड सेवा प्रर्दायक र्स्तै फेसबुक
"क्याक्तिर् एनामलमटका डाटा स्क्याि २०१ for" को लागी ज्ञात गरीएको छै न। मकनभने तपाइँ को कम्यूटर िा
िात्र तपाइँ तपाइँ को डाटा िा मनयन्त्रण छ; कोमह पनी तपाइँ को गोपनीयता भंग गनक िा र्ब सम्म वा र्ब
सम्म उनीहरु तपाइँ को स्िानीय िेमशन को लागी भ मतक पहुँ च छै न िा प्राप्त गनक सक्छन्। तर, स्िानीय

रूपिा डाटा भण्डारण भण्डारण ठाउँ , पोटे मबमलटी, ररिोट स्िानहरु बाट पहुँ च संग सम्बक्तन्धत सीिाहरु संग
आउँ छ।
M-coin नेटवकक मवकेन्द्रीकृत क्लाउड स्टोरे र् एक्तन्क्रप्ट, shards र त्यसपमछ M-coin नेटवकक को
र्दु मनया भर िा फैमलएको धेरै होक्तस्टंग प्रर्दायकहरु (कम्यूटर/नोड् स) िा डाटा मवतरण गर्दक छ। सरल
शब्दहरुिा, हािी blockchain टे क्नोलोर्ी को उपयोग गनक को लागी तपाइँ तपाइँ को ईक्तन्क्रप्टेड डाटा
फाईलहरु लाई मवश्व भर िा धेरै होस्ट/नोड् स संग स्टोर गनक सक्नुहुन्छ, र्हाँ तपाइँ आफ्नो डाटा भण्डारण
गनक सक्नुहुन्छ र र्ब कहीं बाट पहुँ च को र्रूरत छ। तपाइँ को डाटा को सुरक्षा ईक्तन्क्रप्शन को िाध्यि बाट
आश्वस्त छ र्हाँ तपाइँ को डाटा को िात्र एक्तन्क्रप्टेड टु क्रा धेरै स्िानहरु िा भण्डारण हुन्छ कोमह कोमह पनी यो
र्दे ख्न को लागी सक्षि छै न। एि मसक्का होस्ट/नोड् स तपाइँ को डाटा मनयन्त्रण गर्दै नन् ; यो सेन्सरमशप को
अधीनिा छै न र ह्याक गनक समकर्दै न मकनमक यो पुरा तररकाले ईक्तन्क्रप्टेड छ, टु क्राहरु िा भण्डारण हुनु भन्दा
पमहले छररएको छ। हाम्रो अपररवतकनीय स्माटक अनुबंध होस्टहरुको संचालन को लागी तपाइँ को डाटा राख्ने र
कुनै सम्झ ता भंग गर्दाक होस्ट नोडहरु स्माटक सम्पकक को एक स्वचामलत लेखा परीक्षा प्रमक्रया द्वारा र्दक्तण्डत
गरीन्छ।.

िमस्या र िमाधान
इन्टरनेट को मछटो बढ् र्दो टे क्नोलोर्ी संसार िा अरब ं प्रयोगकताक हरु लाई मवमभन्न सेवा प्रर्दायकहरु िा
मनभकर गर्दक छ आफ्नो डाटा होस्ट गनक। तर उनीहरु बर्दलािा के पाउँ छन् डाटा भंग, सिझ ता गोपनीयता र
अझै िेर्बानहरु लाई उच्च लागत मतने अन्त.

िमस्याहरु
केन्द्रीकृत क्लाउड भण्डारि को उच्च लागत
प्रयोगकताक हरु परम्परागत तरीकाले बार्दल प्रर्दायकहरु लाई पछ्याउने को लागी भुिानी सिाप्त हुन्छ।
परम्परागत क्लाउड भण्डारण प्रर्दायकहरु एक मवशाल प्रमक्रया हो मक र्नशक्ति र िर्र्दूरी, लेखा लागत,
कानूनी शुल्क, व्यवस्िापन बोझ, डाटा केन्द्र भाडा, आमर्द को रूप िा मवमभन्न प्रयोर्नहरु को लागी लागत
प्रबन्धक िा एक अमतररि बोझ राख्र्दछ को लागी सािेल छन्। हािी एि-मसक्का िा मवश्वास गर्दक छ ं मक
प्रयोगकताक हरु प्रर्दायकहरुको पुरानो तरीका सेटअप को लागी मतनक लायक छै नन् .
कम डाटा प्रिारि गसत
क्लाउड भण्डारण डाटा केन्द्रहरु सधैं प्रयोगकताक को नमर्कै अवक्तस्ित छन् यस प्रकार नेटवकक िा डाटा
यात्रा मढलो गनुक अमघ यो अक्तन्ति िामलक सम्म पुग्छ। वा प्रयोगकताक हरु सधैं प्रर्दायक अनुप्रयोग मभत्र
फाइलहरु मसcे्क गनक को लागी आफ्नो कम्यूटर स्पेस को उपयोग गरी सिाप्त हुन्छ.
डाटा उल्लिंघन
कसलाई िाहा छै न २०१ “" क्याक्तिर् एनामलमटका "को सबैभन्दा ठूलो डाटा लीक, र्हाँ सावकर्मनक डाटा
को लाख ं ठु लो टे क प्लेयर फेसबुक द्वारा सम्झ ता गरीएको मियो.
केन्द्रीकृत भण्डारि गोपनीयता लीक को लागी प्रवि
केन्द्रीकृत क्लाउड भण्डारण। हाम्रो डाटा एक केन्द्रीय क्लाउड स्वामित्व िा होस्ट गरीएको छ र कोमह हो
मक तपाइँ द्वारा संचामलत हो। तपाइँ को डाटा उनीहरुको हो। कमहलेकाही ँ यो सुरमक्षत पमन छै न।

र्े होस् उनीहरु यो र्दाबी गनक सक्छन् , अझै पनी तपाइँ हे रररहनुभएको छ र मनयन्त्रणिा छ। उनीहरु
मनगरानी गनक सक्छन् , सेन्सर गनक सक्छन् र तेस्रो पक्षहरुलाई डाटा खुलासा गनक सक्छन् यमर्द उनीहरु र्दावी
गछक न् मक उनीहरु गर्दै नन् .

एम सिक्का नेटवकक िमाधान
कम भण्डारि लागत
एि मसक्का नेटवकक एक ग्लोबल क्लाउड स्टोरे र् नेटवकक र्हाँ नोड् स को लाख ं तपाइँ को डाटा होक्तस्टंग र
उपलब्ध भण्डारण को िात्रा अमधक हुनेछ मनिाक ण गरीरहे को छ। यसले अमधक मर्दगो इन्रा को लागी नेतृत्व
गर्दक छ र लागत कि गर्दक छ.
उसित बजार मूल्य िलाउने क्षमता
तथ्य यो मर्दईन्छ डाटा धेरै नोडहरु द्वारा एि-मसक्का िा इनाि किाउन को लागी प्रमक्रया िा भाग मलईन्छ
भण्डार गरीएको छ उमचत बर्ार िूल्य उच्च गुणवत्ता नोड् स प्रमतयोमगता बाट बाँ च्न को लागी सुमनमित
गरीनेछ।.
सिटो गसत
परम्परागत ग्राहक-सभकरहरु अक्सर नेटवकक बाधाहरु िा पररणाि हो यमर्द यातायात नेटवकक भन्दा ठूलो हुन
सक्छ। P2P टे क्नोलोर्ी को उपयोग गरे र र एक केन्द्रीय सवकर लाई हटाएर, धेरै प्रमतहरु मबमभन्न नोड् स िा
भण्डार गरीएको छ, यसैले डाटा को अमधक प्रमतमलमप को अनुिमत मर्दईयो र्ुन तब मछटो डाउनलोड गमत
को लागी र्ान्छ।.
डाटा िुरक्षा र गोपनीयता
डाटा एक्तन्क्रप्ट गरीएको छ र त्यसपमछ यो भण्डारण को लागी होस्ट नोडहरुिा पठाइएको छ। डाटा टु क्राहरु
र एक्तन्क्रप्टेड फाइलहरु िा मवभामर्त छ र्ो कोमह द्वारा र्दे ख्न समकर्दै न (M-coin पमन छै न) तब मवमभन्न
िेर्बानहरु लाई पठाइन्छ मक डाटा भण्डारण को लागी प्रमतस्पधाक र स्माटक अनुबंध सम्झ ताको पालना
सुमनमित गनुकहोस्। होस्ट उल्लल्लघन सम्झ ता बामहर मनकामलएको छ र सम्झ ता भ breे्ग गनक को लागी कुनै
इनाि प्राप्त गर्दै न।.

रोडम्याप

हाम्रो सिक्का
एि मसक्का एक मक्रप्टो मसक्का Maximus टे क सिाधान द्वारा शुरू गरीएको छ र हाम्रो मवकेन्द्रीकृत
क्लाउड भण्डारण पाररक्तस्िमतकी तंत्र मभत्र आधार उपयोमगता मसक्का को रूप िा कायक गर्दक छ.

एम सिक्का
एि-मसक्का यसको मवकेन्द्रीकृत क्लाउड नेटवकक िा एकीकृत हुनेछ मक होस्ट को लागी आफ्नो ठाउँ
भाडािा किाउने अवसर प्रर्दान गर्दक छ र्बमक प्रयोगकताक वा भाडािा मलने प्रयोगकताक हरु र िेर्बानहरुको
मवश्व सिुर्दाय को लागी एक खुला र मर्दगो उत्पार्दन र सेवा पाररक्तस्िमतकी तंत्र िा सेवाहरु को लागी भुिानी
गर्दक छ।
एि मसक्का सिय संगै प्रमतमित वैमश्वक मक्रप्टो एक्सचेन्र् िा सूचीबद्ध गररनेछ। मक िां ग र आपूमतक को
सुमनमित गनक को लागी राम्रो को लागी M- मसक्का िूल्य लाई प्रभामवत गरीरहे छ.

टोकन सवतरि
मवमभन्न उद्दे श्यहरु को लागी एि मसक्का नेटवकक को एक मवस्तृत मवतरण तल र्दे खाइएको छ.
टोकन प्रतीक: एि मसक्का
प्रकार: BEP20 (Binance स्माटक चेन)
प्रारक्तम्भक िूल्य: $ 0.15
ग्राफ मान:
मनर्ी मबक्री, Presale, IEO = २०%
संस्िापक, साझेर्दार, सल्लाहकार = १०%
पररयोर्ना टीि र िाकेमट = = ३%
सस्ता, इनाि, रे फरल = २%

एि मसक्का ररर्वक = २५%
खेती र पुरस्कार र्म्मा गनक को लागी किाई = ४०%

कुल आपूमतक 1,500,000,000 M-Coin (1.5 मबमलयन M-Coin हो)

सनष्कषक
M-Coin Tech Solutions िा हािी blockchain टे क्नोलोर्ी को सबै भन्दा राम्रो मिमर्ंग को लागी
सिमपकत छ ं र र्दै मनक उपयोमगता को लागी यो प्रयोगकताक को अनुकूल को रूप िा बनाउन को लागी, र्दु ई
चीर्हरु सधैं मर्दिागिा, सुरक्षा र तपाइँ को डाटा को गोपनीयता संग। हािी यो सबै हुन को लागी टीि र
मवशेषता छ, र हािी सधैं हाम्रो टीि लाई सबै भन्दा राम्रो भाडािा खचक गनक को लागी र्दे खीरहे छ ं तामक हािी
सिुर्दाय को लागी सबै भन्दा राम्रो सिाधान प्रर्दान गनक सक्छ .ं

