Kertas putih

Di zaman sekarang ini, teknologi menyelimuti kita semua, dan dampaknya terhadap hidup
kita bertumbuh dengan pesat. Inti dari revolusi digital yang sedang berlangsung ini adalah
satu hal: Data. Saat mengganti ponsel atau komputer lama Anda semudah membeli
sepasang sepatu baru, satu hal yang tidak mungkin untuk diganti adalah data. Apakah itu
foto bayi anak-anak Anda, tesis perguruan tinggi Anda telah bekerja di semua semester,
atau dokumen pajak Anda untuk bisnis rumah Anda ... hal-hal ini tidak dapat diuraikan
dalam hal korupsi hard drive, kehilangan, atau pencurian oleh peretas . Sementara
beberapa solusi ada untuk masalah di atas, seperti membeli perangkat penyimpanan
tambahan dan mengelola salinan sendiri atau menghabiskan waktu yang lama menemukan
penyedia penyimpanan yang berkualitas, tidak ada yang akan semudah atau sesederhana
solusi yang akan disediakan SiaCashCoin.

Penggunaan utama SiaCashCoin adalah pembayaran pada basis data kami, yang
berisi ribuan solusi penyimpanan aman dan hemat biaya di seluruh dunia. Data Anda
adalah milik Anda yang paling berharga, dan dengan SiaCashCoin Anda dapat yakin
bahwa kami akan memperlakukannya seperti itu. Algoritma penyimpanan aman
gagal-aman kami saat ini sedang dikembangkan tidak hanya akan merevolusi cara
data terlindung dari mata-mata yang mementingkan, tetapi juga akan memberikan
redundansi ekstra untuk memastikannya akan ada selama yang Anda
inginkan. Setiap bagian data yang dijamin melalui platform kami tidak hanya akan
dienkripsi, tetapi akan terpecah menjadi banyak bagian. Bagian-bagian ini kemudian
akan disalin dalam bentuk terenkripsi mereka dan didistribusikan melalui setidaknya
2 pusat data terpisah untuk penyimpanan yang aman.

Berkas / Data Chunk 1: ABABABABABABABAB

File / Data Chunk 2: CDCDCDCDCDCDCDCD
Pusat Penyimpanan 1: AAAAAAACCCCCCCCCC
Pusat Penyimpanan 2: BBBBBBBBCCCCCCCC
Pusat Penyimpanan 3: BBBBBBBBDDDDDDDDD
Pusat Penyimpanan 4: AAAAAAAADDDDDDDD

Ekosistem SiaCashCoin akan membawa revolusi dalam cara data berharga Anda
akan disimpan, diamankan, dan dilindungi. Jika enkripsi tingkat SHA-256 kami yang
tidak dikunci (Yang hanya Anda yang akan memiliki kunci untuk, berarti bahkan para
pengembang SCC tidak dapat mendekripsi file Anda) yang pernah rusak maka
peretas hanya akan memiliki fragmen yang tidak berguna untuk digunakan, bukan
seluruh file. Jika satu pusat data offline tiba-tiba, maka kami akan dapat
mengunggah data Anda yang hilang secara instan ke lokasi baru, memastikan itu
tidak akan hilang kecuali jika Anda menginginkannya. Solusi eksklusif kami bahkan
memiliki opsi untuk mengaitkan data Anda hanya dengan hash kunci publik dari
dompet SiaCashCoin Anda, lebih lanjut menyediakan cara untuk menganonimkan
jejak online Anda. Semua fitur ini akan tersedia pada satu platform yang mudah
digunakan di mana SiaCashCoin akan diterima, dan kami memastikan seluruh
pengalaman akan sangat sederhana sehingga setiap orang yang memiliki komputer
akan dapat menggunakannya. Kunci dalam simpanan Anda dari SiaCashCoin
sekarang, dan bersiaplah untuk mengalami apa yang benar-benar tidur yang baik
adalah setelah Anda dapat yakin bahwa data Anda berada di tangan terbaik ..

