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¿Què són els Xnodes? 

Els Xnodes són una versió millorada del Masternode tal com el coneixes. Amb els Xnodes 

proporcionarem una solució a la nostra xarxa en termes d'escalabilitat, seguretat i cadenes laterals. 

Cada Xnode haurà de tenir una quantitat X d'Espers emmagatzemada a la seva bitlletera que es 

congelarà en iniciar el seu Xnode. Cada Xnode serà una verificació de seguretat addicional per a la 

nostra xarxa, podran confirmar el consens i les cadenes laterals de "host" (que inclouen NFT, web en 

cadena i molt més). 

¿Com millora la seguretat? 

Tots els Xnodes transmetran dades entre si per mantenir un consens sobre totes les cadenes laterals 

emmagatzemades en relació amb la cadena de la xarxa principal i la interfície que es necessita entre 

tots ells. Això s'aconseguia fent que els Xnodes transmetin les seves llistes de cadena lateral i dades 

d'encapçalat sobre ells. Cada cadena lateral s' aplica estrictament amb els sistemes VRX i Velocity 

estàndard que també és la xarxa principal. En fer-ho, això ens assegura que podem tractar cada cadena 

lateral com la xarxa principal i confiar en què les dades emmagatzemades en ella són vàlides si altres 

nodes han decidit acceptar-la.  

¿Com poden els Xnodes, Creadors i web en cadena 

mantenir-se estables? 

Funcionarà amb un sistema de tres vots. Si hi ha tres vots en contra d'un node X, Creador (Artista, etc.) 

o Cadena Lateral per mal comportament, que varia des de contingut il·legal fins a plagi, aquesta part 

en particular serà prohibida de la xarxa. Si resulta ser un Xnodes, l'adreça IP es considerarà no vàlida 

com un parell de Xnodes per a tot el processament futur. 

¿Quins són els avantatges de posseir un Xnodes? 

Per llançar una cadena lateral cal pagar una certa tarifa. Aquesta tarifa es distribueix per tots els Xnodes 

de confirmació / "hosting". Cada transacció realitzada en aquesta cadena lateral també proporcionarà 

una tarifa que es distribuirà entre els Xnodes. 

¿Què són les cadenes laterals? 

Les cadenes laterals són una forma d'augmentar la seguretat i l'escalabilitat de la nostra xarxa. Amb 

les cadenes laterals podem assolir transaccions il·limitades per segon (TPS). Les cadenes laterals fan 

possible que qualsevol pugui llançar un token, NFT, Site on Chain o qualsevol altra cosa a la cadena. 

Una cadena lateral funcionarà exactament com ho fa la cadena principal, només que funcionarà per si 

sola. On el seu bloc de gènesi serà el bloc on es va separar de la cadena principal 


