
 

 

 

  

 نام پیشنهاد نام میزبان پیشنهاد دهنده  پیشنهادتاریخ  مهلت رای 

و   یاطالعات  ی ها یشرکت فناور 11/05/1400 13/05/1400

 ققنوس پارس کتایشده  عیتوز ی مال
فهرست عملیات مجاز   •

 در شبکه ققنوس 

 

  :ذیل موضوعات بی تصو شنهادیپ
 فهرست عملیات مجاز در شبکه ققنوس                   
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 به نام پروردگار 

 

 ثبت پیشنهاد در بنیاد ققنوسفرم 

  11/05/1400 :پیشنهاد  تاریخ 

  های اطالعاتی و مالی توزیع شده یکتا ققنوس پارسشرکت فناوری  :پیشنهاد دهنده  نام میزبان  

   : نوع پیشنهاد
 شبکه ققنوس فهرست عملیات مجاز در  •

  :امیرحسین جاللی -محمد جواد صمدی راد نام نمایندگان میزبان در بنیاد ققنوس 

 :وب سایت میزبان https://www.kuknos.ir 

  13/05/1400 مهلت رای 

  توضیحات تکمیلی:

  :پیشنهاد تصویب موضوعات زیر: موضوع
تصویب قرار   پیشنهاد شده بود مورد بنیاد ققنوسخانه دبیرکه توسط  )پیوست(فهرست عملیات مجاز در شبکه ققنوس .1

 .گرفت

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

  

  
 
 

   

 
 

  مانیشبکه ققنوس و توکن پ دنامهیسپ کی وستیپ 
 عملیات مجاز  لیست

 
 1.0نسخه 

 ققنوس و توکن پیمان 
  

 پیوست فنی سپیدنامه شبکه ققنوس و توکن پیمان

 ۱5به نسخه  ۱۲.5تغییرات نسخه  

Kuknos-Tech-Anx-1.4.1 
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 نام عملیات شرح
می کلید عمو صرفا  شود. در این عملیات یک حساب جدید در شبکه ققنوس ساخته می ،با این عملیات

گردد و پس از اجرای ورودی اعالم می عنوانبهبه همراه مقدار اولیه موجودی آن حساب  حساب جدید

 در شبکه ایجاد خواهد شد. موردنظر کلید عمومیموفق، یک حساب جدید برای 

Create Account 

شود. این عملیات آدرس به حساب مقصد انتقال داده می مبدأتعدادی توکن از حساب  ،در این عملیات

پیمان  جزبهاین عملیات برای توکنی  کهیدرصورتگیرد. ورودی می عنوانبهحساب مقصد و نام توکن را 

 حساب ناشر آن توکن نیز در ورودی اعالم گردد. انجام شود، ضروری است آدرس 

Payment 

 صورتبه (، امکان انجام پرداختPaymentدر شبکه ققنوس عالوه بر عملیات پرداخت عادی )

. در پرداخت عادی، توکن مورد مبادله شودیمگفته « پرداخت مسیری»غیرمستقیم وجود دارد که به آن 

ا نوع  ب مبدأو مقصد یکسان است لیکن در پرداخت مسیری، نوع و مقدار توکن کاسته شده از  مبدأدر 

 شدهثبتو مقدار توکن دریافت شده در مقصد متفاوت است. نسبت این مقادیر بر اساس پیشنهادهای 

 گردد.های مرکز تبادل ققنوس معین میدر دفتر سفارش

 

و  شودیمکسر  مبدأمقدار مشخصی توکن از حساب ، Path Payment Strict Sendدر عملیات 

گردد. مقدار توکن دریافت شده در حساب پس از تبدیل در مرکز مبادالت، به حساب مقصد واریز می

 .شودیمها مشخص مقصد با توجه به پیشنهادهای موجود در دفتر سفارش

و پس از  شودیمکسر  مبدأ، مقداری توکن از حساب Path Payment Strict Receiveدر عملیات 

گردد. مقدار توکن کسر شده از تبدیل در مرکز مبادالت، مقدار مشخصی به حساب مقصد واریز می

 .شودیمها مشخص با توجه به پیشنهادهای موجود در دفتر سفارش مبدأحساب 
 

Path Payment 

Strict Send 
 

Path Payment 

Strict Receive 

 (گرید توکن یبه ازا توکن کیفروش )فروش  شنهادیپ کیحذف  یا یبروز رسان جاد،یا این عملیات برای

که  نوع و مقدار توکنیالزم است  . بدین منظوررودیمبه کار  های مرکز تبادل ققنوسدر دفتر سفارش

 ورودی ارسال گردد.   عنوانبه شودیمخریداری  نوع و نرخ تبدیل توکنیو  شودیمفروخته 

Manage Sell Offer 

 (گرید توکن یبه ازا توکن کی خرید) خرید شنهادیپ کیحذف  ی یابروز رسان جاد،یا این عملیات برای

. بدین منظور الزم است نوع و مقدار توکنی که رودیمبه کار  های مرکز تبادل ققنوسدر دفتر سفارش

  ورودی ارسال گردد.   عنوانبه شودیمو نوع و نرخ تبدیل توکنی فروخته  شودیمخریداری 

Manage Buy Offer 

فتر ددر . است( گرید توکن یبه ازا توکن کی)فروش منفعل فروش  شنهادیپ جادیا این عملیات برای

که  ییدر مورد پیشنهادهاباشند.  شدهثبتعادی یا منفعل  صورتبهممکن است پیشنهادها ها سفارش

بری گیرد و در صورت براابتدا بهترین نرخ تبدیل را در نظر میمرکز تبادل ، اندشدهثبتعادی  صورتبه

ادهای باشد. لیکن در مورد پیشنه شدهثبتنرخ تبدیل دو پیشنهاد، اولویت با پیشنهادی است که زودتر 

و این پیشنهادها در صورت برابری نرخ با یک پیشنهاد عادی،  شودینممنفعل این اولویت زمانی رعایت 

 برای معامله دارند. یرتنییپااولویت 

Create Passive Sell 

Offer 

. این پارامترها ردیپذیمتغییر در پارامترهای یک حساب از طریق این عملیات صورت  هرگونهانجام 

 شامل موارد زیر است:

 حساب یدهیرأ مقصد تنظیم آدرس -

 های حسابتنظیم پرچم -

Set Options 
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o Authorization Required 

o Authorization Revocable 

o Authorization Immutable 

  حساب یهاپرچمپاک کردن  -

o Authorization Required 

o Authorization Revocable 

 تنظیم وزن امضای اصلی حساب -

 کم، متوسط و زیاد یهاآستانهتنظیم وزن  -

 هاآن و یا تغییر وزنامضاهای جدید افزودن  -

یک خط اعتماد از حساب خود به حساب ناشر برای یک توکن  تواندیمبا استفاده از این عملیات، کاربر 

 مشخص ایجاد کرده، مقادیر آن را تغییر داده و یا آن را حذف نماید. 

Change Trust 

از حساب کاربر را فعال یا  جادشدهیاخط اعتماد  تواندیمبا استفاده از این عملیات، ناشر یک توکن 

 Authorizationبرای حساب ناشرانی که پارامتر  صرفا غیرفعال نماید. غیرفعال سازی خط اعتماد 

Required  است.  ریپذامکانفعال باشد  هاآنحساب 

Allow Trust 

 مبدأحساب  تیدرنهارا به حساب مقصد انتقال داده و  مبدأموجود در حساب  یهامانیپاین عملیات 

 .دینمایمرا از شبکه حذف 

Account Merge 

ر استخ»آن موجودی حساب  موجببهدر شبکه قابل انجام است و  بارکی صرفا  این عملیات در هر هفته 

 .گرددیمشبکه توزیع  یهازبانیم یهاحسابتوسط کاربران بین  شدهانجام یدهیرأبر اساس « کارمزد

Inflation 

ی از اقالم داده را تحت عنوان یک هاآنورودی دریافت کرده و  عنوانبهاین عملیات یک نام و یک داده را 

(Data Entry )نماید.به مشخصات حساب اضافه می 

Manage Data 

از شماره  تواندینم. این عدد دهدیماین عملیات شماره توالی یک حساب را به عدد مشخصی افزایش 

  اب کمتر باشد.توالی فعلی حس

Bump Sequence 

شده است  یسازادهیپهسته ققنوس مفهومی به نام مانده قابل واخواست معرفی و  14در نسخه 

 هایحساب خارج نموده و در شبکه قفل کرد تا توکن را از یک حسابیک  توانیمآن  لهیوسبهکه 

مطالبه کرده و  شدهمشخصرا در زمان  توکن، آن (Claimants) گرمطالبههای ی به نام حسابدیگر

 شدهرهیذختوکن تمامی  توانندیمکه  ییهاحساب در این عملیات، آدرس د.نبه حساب خود منتقل کن

 .گرددیممشخص  به حساب خود منتقل کنند شدهمشخصزمانی  یهابازهمانده قابل واخواست را در  در

 چندین بازه زمانی را به ازای هر حساب مشخص نمود. در این عملیات  توانیم همچنین

جهت  1و یک شناسه شدهخارج مبدأتوکن از حساب  معینی از پس از اجرای این عملیات، تعداد

مانده قابل واخواست،  ایجاددر زمان الزم به ذکر است که  .شودیممطالبه آن به کاربر بازگردانده 

، هاحسابو یا وجود یا عدم وجود آن  توکنوجود خط اعتماد به آن  ازنظر گرمطالبه یهاحساب

که در شبکه وجود ندارند نیز مانده قابل واخواست  ییهاحساببرای  توانیمو  شوندینماعتبارسنجی 

 .ستین ریپذامکانتا زمانی که مانده قابل واخواست مطالبه نشده،  مبدأ حسابحذف بعالوه،  صادر کرد.
 

Create Claimable 

Balance 

یم، اندشدهمشخص گرمطالبهحساب  عنوانبهکه در زمان صدور مانده قابل واخواست  ییهاحساب

با اجرای این عملیات، مانده قابل واخواست را مطالبه کرده و  شدهمشخصزمانی  یهابازهدر  توانند

Claim Claimable 

Balance 

                                                           
1 Balance Id 
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، گرمطالبه یهاحسابیکی از  کهیدرصورت آن را به حساب خود منتقل کنند. توکن موجود درتمامی 

این عملیات، مانده قابل واخواست را مطالبه کند، تمامی دارایی به  لهیوسبه، شدهمشخصدر بازه زمانی 

در زمان اجرای این بعالوه،  .گردندیمو مانده قابل واخواست و شناسه آن حذف  شدهمنتقلحساب او 

 و وجود خط اعتماد گرمطالبهت، اعم از وجود حساب عملیات، تمامی موارد اعتبارسنجی عملیات پرداخ

 .شوندیمبه آن دارایی، انجام 

شده است که به  یسازادهیپحامی معرفی و حساب هسته ققنوس مفهومی به نام  15در نسخه 

گیرد. بدین را بر عهده یک حساب دیگر  «حسابماندهحداقل » نیتأم تواندیمیک حساب  ،کمک آن

 حساب بلوکه شدن در حساب اصلی، در یجابه« حسابماندهبرای حداقل  ازیموردن پیمانمقدار  منظور،

 .شودیمحامی بلوکه 

دربردارنده یک یا چند عملیات باشد.  تواندیمهر تراکنش در شبکه ققنوس با توجه به اینکه 

را  موردنظر یهااتیعملگردد، باید  شدهمشخصبخواهد حامی یک یا چند عملیات حامی  کهیدرصورت

 End Sponsoring Futureو  Begin Sponsoring Future Reserves اتیعمل بین دو

Reserves .محصور کند 

Begin Sponsoring 

Future Reserves 
 

End Sponsoring 

Future Reserves 

حساب حامی، در صورت وجود پیمان کافی به میزان حداقل با اجرای این عملیات توسط 

از حساب  هامانیپو آن  آزادشدهحساب حامی در  شدهبلوکه یهامانیپدر حساب اصلی،  حسابمانده

 .گرددیماصلی بلوکه 

Revoke 

Sponsorship 

 منتشرشده یهاتوکنتواند هسته یک ویژگی افزوده شده است که در آن ناشر می 1۷در نسخه 

به این  شدهخارجتوکن  را از حساب کاربر خارج کرده و به حساب خود بازگرداند. توسط حساب خود

 پرچماست که  استفادهقابلاین ویژگی در صورتی  نیست. استفادهقابلشود و صورت سوزانده می

AUTH_CLAWBACK_ENABLED  باشد. شدهمیتنظبرای حساب ناشر  

Clawback 

 


