
EPIC CASH
EPICنقد خاص باألنترنت

Freeman Family
2019یولیو 4

نظام نقد الكتروني ند للند

نقصمنیعانونآخرینملیار1.3ھناكبینما،العالميالماليالنظامإلىالوصولالبالغینمنملیار1.7یستطیعال
Epicتقوم.الخدمة Cashتخداماالسومجانيسریع.العالمیةبالسوقاألفرادربطخاللمنالبشریةاإلمكانیاتبإطالق،
.للجمیعومتاح

وحدة الحساب + وسیط صرف + حفظ القیمة 

Version 7.1b



EPIC CASH EPIC  نقد خاص باألنترنت 2



المحتویات

4 I  .الملخص

5 II . الخصوصیة

8 III .التبادلیة

9 IV  . قابلیة التوسع

11 V . السیاسة النقدیة

12 VI.جدول االصدار

13 VII . التعدین

16 VIII .الخالصة

17 IX .المواصفات التقنیة

18 X .المصطلحات



EPIC BTC $ USD

حفظ القیمة

وسیلة صرف 

وحدة الحساب 

I  .الملخص
Epicیعد Cashماليلنظاماألساسالركنوھواإلنترنت،عبرحقیقيللندندنقدعلىالحصولنحوالرحلةفيالنھائیةالنقطة

الھدف،ھذاقلتحقی.العالمفيالرقمیةلألموالالخصوصیةلحمایةفعالیةاألكثرالشكلتصبحأنإلىEpicعملةتھدف.خاص

:لماللالثالثةالرئیسیةالوظائفاستوفىالھدف،ھذاتحقیقأجلمن:للمالالثالثةالرئیسیةبالوظائفیفيفإنھ

یمكن حفظھ واسترجاعھ وتبادلھ في وقت الحق وبقیمة یمكن التنبؤ بھا عند استرجاعھ ؛-حفظ القیمة . 1

أي شيء مقبول كممثل لمعاییر القیمة وقابل لتبادل للسلع أو الخدمات ؛-وسیلة صرف . 2

.الوحدة التي یتم بواسطتھا حساب قیمة الشيء ومقارنتھ-وحدة الحساب . 3

1 Buterin, Vitalik, The Meaning of Decentralization, 6 February, 2017,  
https://medium.com/@VitalikButerin/the-meaning-of-decentralization-a0c92b76a274

:لمشفرة األخرى، برز البیتكوین كأول عملة رقمیة قائمة على أساس بلوكشین، ولھ ثالث خصائص محددة یتم بموجبھا تقییم العمالت ا2009في عام 

البیتكویننجاحیرتبط.النقدیةالسیاسةھیكلفياختبارھاتمالتيباألساسیاتااللتزاممعالتكنولوجیةالناحیةمنجدیدةمساراتالبیتكوینأشعل

Epicتحاكي.بلوكشینوالمركزیةوالثباتالثقةتقلیلجانبإلىالعرضبمحدودیةوثیقًاارتباًطا Cashخفضفيالمتمثلةالنقدیةبیتكوینسیاسة

.للقیمةفعالحفظبمثابةتكونأنیمكنEpicعملةأنلضمانالمحدودوالعرضالتضخم

أوجھعلىالتغلبأخرىمشاریعحاولتلقد.سنوات10قبلإنشائھمنذالقصورأوجھبعضعنالكشفتم،بیتكویننجاحمنالرغمعلى

األخرىالمشاریعمنللعدیدالممتازوالعملGrinبیاناتقاعدةاستخدامقررنا.انطالقكنقطةالستخدامھاأفضلھامنبالتحققوقمناھذهالقصور

Epicأسالفأخطاءواكتشافاألنفسبشقتحقیقھتمماأفضلتحقیقفيلمساعدتنا Cash.تمتلكEpic Cashعملةلتكونالرئیسیةالصفات

:مثالیة

أن ال یلزم أي شخص-تقلیل الثقة
یثق في أي كیان مركزي أو الطرف

المقابل حتى تعمل الشبكة؛

المعامالت؛عنالتراجعیمكنال-الثبات
یصعبأوالمحتملغیرمنیكونأنیجب.أ

السجالت؛كتابةإعادة
شخصأليالمستحیلمنیكونأنیجب.ب

األموالنقلالخاصالمفتاحمالكباستثناء
الخاص؛المفتاحبھذاالمرتبطة

.شینالبلوكفيالمعامالتجمیعتسجیلیتم.ت

رغیسیاسةالبلوكشین"-الالمركزیة

تصمیم)فیھایتحكمأحدال(مركزیة

للبنیةفشلنقطةتوجدال(المركزي

”...)التحتیة 1

Epicتحافظ-التوسعقابلیة Cashبلوكشینمساحةعلى

معداتداماستخدونبسھولةجدیدةعقدًاعلیھابناءً یمكنفعالة،

Epicإن.للمواردكثیفة Cashیقلالمااإلنتاجقادربلوكشین

.البیتكوینإنتاجیةضعفعن

Epicیقوم-الخصوصیة Cashأصحابھویةبحمایةبلوكشین

Epicعنالمعامالتتفاصیلحمایةخاللمنوالمستخدمین

ةمرئیوغیرتعقبھایمكنالبحیثمصممةوھي،أخريأطراف

.للمراقبة
Epicمعامالت-السرعة Cashشكلبتنفیذھاویتمومستمرةسلسة

تتطلبنمابیبلوكشینتقنیةمنالسابقةاألجیالمنبكثیرأسرع

،بالكاملالمعاملةتأكیدلتحقیقدقائق10لمدةكتلستةبیتكوین

ةكتلتعدینبمجردواحدةكتلةتأكیدخاللEpicمعامالتتحدث

.دقیقةفيواحدة
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دائًمامساویةEpicمنمعینةوحدةقیمةتكونأنیجب-التبادلیة

مساًوایوانأوالینیكونكماتماًما،Epicمنأخرىلوحدة

منھكبیرجزءفيالتبادلیةتحقیق.أخریوانأوللیندائًماویستبدل

.الخصوصیةعلىیعتمد
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خصوصیة الھویة

خصوصیة المعاملة

II.الخصوصیة
ىعلفھمھیمكنالحدیثالعصرفياألموالاستخدام

األشخاصبینالحسابلوحداتجماعيتحویلأنھ

قتوأيفيالماليالمشھدتعیینیمكن.والمؤسسات

.ةالتالیاألسئلةعلىاإلجابةطریقعناألوقاتمن

من یمتلكھا، وكم یمتلكون؟. 1

من یتعامل مع من وكم؟. 2

بیتكوینفعلوبالالتقلیدیة،الورقیةالعمالتإلىبالنسبة

بذلك،یامالقعند.األسئلةھذهعلىاإلجابةیمكنناأیًضا،

أنماطمثلالناس،حیاةعنالكثیركشفیمكن

كنیم.المقابلةالتعاملوأطرافوالملكیةاالستھالك

الحمصبشأنماحدإلىدقیقةاستنتاجاتاستخالص

بدون.النقلقیمةعملیاتتتبعخاللمنالفردونوایا

اتمعلومالمعاملةبیاناتتكونأنیمكنخصوصیة،

.مفترسةثالثةأطرافأیديفيخطیرة

لسلةسأظھرالماضيالعقدفيالمشفرةالعملةاستخدام

ینبلوكشتطبیقاتفي"الخصوصیة"منمتصلة

تباره،اعحالةفيالخصوصیة،نطاقیتراوح.المختلفة

لالمجھوإلىالطرفینأحدمنالسمعةوسیئمفتوح

أحدیتحللالخصوصیة،تآكلمع.أخرىجھةمن

كما.ثقةالتقلیلوھيالمشفرةللعملةاألساسیةالركائز

فإنكوین،البیتبلوكشینتحلیلخدماتنجاحمنیتضح

السمعةئةسیالشفافیةطرفنحوأكثریقعالبیتكوین

مونالمستخدیتخذأنیجب.الخصوصیةطیفونھایة

يفقصدغیرعنتعاملھمعدملضمانمتزایدةخطوات

Epicحل.الملوثةالبیتكوینعملة Cashنحویغیر

خاللمناألساسیةالخاصیةھذهویعیدالمجھول

وخصوصیةالفردخصوصیةمنكلأنضمان

مستوىعلىالنظامفيتصمیمھایتمالمعامالت

.أساسي
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خصوصیة الھویة

1مسار 
2مسار 

tx انتشار المعاملة

tx

خاصةاتیحمفمنمستمدةعامةمفاتیحإلىعناوینھاتشیرمحافظفيبیتكوینمثلالمشفرةالعمالتمعظمتخزینیتم

Epicبلوكشینیقوم.الرقميالعالمفيالخاصةللخزنةمحدداتبمثابةالعناوینھذهاعتباریمكن.للمحفظة Cashبإزالة

أساسعلىوالخاصةامةالعالمفاتیحجمیعإنشاءخاللھمنیتمكبیرمتعددةتوقیعبتطبیقیقوم،ذلكمنوبدالً تماًماالعناوین

.الفردياالستخدام

2 F2Caffyn, Grace, Chainalysis CEO Denies ‘Sybil Attack’ on Bitcoin’s Network, 14 March, 2015,
https://www.coindesk.com/chainalysis-ceo-denies-launching-sybil-attack-on-bitcoin-network

3 Fanti, G, Venkatakrishnan, S B, Bakshi, S, Denby, B, Bhargava, S, Miller, A & Viswanath, P 2018, ‘Dandelion++: Lightweight Cryptocurrency 
Networking with Formal Anonymity Guarantees’, Proc. ACM Meas. Anal. Comput. Sys., Vol. 2, Article 29, pg. 8,  
https://www.readkong.com/page/dandelion-lightweight-cryptocurrency-networking-with4805755-?p=1

++Dandelionإخفاء الھویة عن المعامالت باستخدام بروتوكول : 1شكل 
تنتشرشكل،الفي.االنتشارباستخداموبثھامنتظم،بیانيرسمعلىمتشابكینمسارینأحدعبرالرسائلتوجیھبإعادة++Dandelionیقوم

علىالحفاظوبالتاليمصدرھا،إلىوالرجوعالمعامالتتتبعللغایةالصعبمنالعملیةھذهتجعل3.األزرقالصلبالمسارعلىالمعاملة

.الخصوصیة

لعالمافيالخاصةللخزنةمحدداتھيبیتكوینمحفظةعناوینألن

)IP(ترنتاإلنبروتوكولعنوانإلىالمحفظةتلكتتبعیمكنالرقمي،

فيفریدمكانفيكمبیوتربجھازالمالكیربطوالذيبالمالك،الخاص

المعاملةثبیتم،بیتكوینمعاملةتتمعندما:بسیطشرح.معینوقت

مىتسأخرىعقدإلىتنتشرثم"العقدة"یسمىاتصالمركزمن

لىعأقرانھمنكلإلىبسرعةالمعلوماتھذهتنتشرثم."النظراء"

ولبروتوك"اسمتحملالعملیةھذه.بالكاملالشبكةعبرالتوالي

Gossip“"الثرثرة Protocol”.قعمولدیھبیتكوینكلبساطة،بكل

أوعلیھ،العثوریمكنحیثماديوموقعاإلنترنتعلىمرئي

Graceصحفیةالحظتكما.بیتكوینمالكباألحرى Caffyn،إن

إنترنتاتصالخاللمنجوجلبحثمنسریةأكثرلیست"بیتكوین

2".منزلي

Epicبلوكشینیؤمنالمحفظة،عناوینإزالةإلىباإلضافة Cash

ویقوم.IPعناوینتتبعإمكانیةعدمضمانطریقعنالھویةخصوصیة

تحسینبعد++Dandelionبروتوكولتكاملخاللمنبذلك

بروتوكولإن،Dandelionالسابقاألصليالبروتوكول

Dandelion++ةلمكافحمتواصلینباحثینسبعةعملنتیجةھو

یتم،++Dandelionبواسطة.بلوكشینعلىالھویةتحدیدھجمات

ثمنوم،"أسالك"أومتشابكة،عشوائیةمساراتعبرالمعامالتتمریر

عنداءالھندبزھرةرؤوسمثلالعقد،منكبیرةشبكةإلىفجأةتنتشر

عتتبتقریبًاالمستحیلمنیجعلھذا.)1شكل(جذعھامنتفجیرھا

الخاصةاألصلیةIPعناوینوبالتاليأصلھا،إلىوالرجوعالمعامالت

.بھا
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https://www.coindesk.com/chainalysis-ceo-denies-launching-sybil-attack-on-bitcoin-network
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Epicبلوكشینیضمن Cashخاللمنذلكتحقیقیتم.للمعاملةوالمستقبل-المرسلوعالقةالمبالغحجبخاللمنالمعاملةخصوصیة

GregoryبواسطةمنھاكبیرجزءتطویرتمأسالیبCoinJoin5و)CT(4المعروفةالمعامالتأفكارتطبیق Maxwell)مطور

.)Blockstreamفيتقنيومدیرمشاركمؤسس،أساسيبیتكوین

الخزنةلمواقعتحدیدیوجدال-المحفظةعناوینإزالة

منمباشرةالمعامالتإنشاءیتم.بلوكشینداخلالرقمیة

محفظة؛إلىمحفظةأساسعلىآلخرشخص

المعاملةمساراتیحجب-++Dandelionبروتوكول

للمعاملة؛لمرسلIPعنوانمنالرقمیة

لوإدخاأجزاءعدةإلىالمعامالتتقسیم-السریةالمعامالت

یمكنالبحیثاألجزاء،تلكمجموعةفياالخفاءعامل

؛األخرىالمعاملةومعامالتالقطعقیممعرفة

- CoinJoinن یجمع المعامالت في حزم إلخفاء العالقات بی

.األطراف المتعاملة

ملخص:الخصوصیة
Epicبلوكشینیحمي Cashخاللمنومعامالتھماألفرادخصوصیة:

خصوصیة المعاملة

CTقبلمناألصلفيإنشاؤهتمAdam Backبعدفیماوحسنھا

Maxwell،نمصغیرهأجزاءإلىالمعامالتتقسیمطریقعنیعمل

لىعالحسابیةالعملیاتإلجراءطریقة،المتماثلالتشفیرخالل

بمجرد.ةالخصوصیعلىللحفاظتشفیرھافكدونالمشفرةالمعلومات

عاملبسببتللمعامالالفعلیةالمبالغرؤیةللمراقبینیمكنالالتقسیم،

التالمعامأجزاءمنمزیجفيعشوائیةأرقامیلقينظاموھو،األخفاء

ھيقطفالمتعاملةاألطراففإنالنھایة،في.األجزاءتلكقیمإلخفاء

الشبكةاسطةبوالمعاملةمنالتحققیتمبینماالتبادل،قیمةتعرفالتي

مقیمجموعیساويالمخرجاتقیممجموعأنعلىالتأكیدخاللمن

مجموعتساويللمخرجاتاألخفاءعواملمجموعوأنالمدخالت،

.المدخلةاألخفاءعوامل

Epicمعامالتجمیعإخفاءیتمالمتطفلین،أعینمھمةتعقیدلزیادة

CashمعCTاألطرافبیناالتصاالتإلخفاءمعًاخلطھایتمثم

.CoinJoinالثانيMaxwell’sمفھومخاللمنذلكیتم.المتعاملة

یرسلونCوBوAأنتخیلمبسط،بشكلCoinJoinلتوضیح

EpicإلىX،YوZ،وسیطعبرارسلت.التواليعلىCoinJoin

ZوYوXوأنمرسلCوBوAأنھومعروفھوماكل،

نظامیعد.مرئیةغیرالمعامالتمبالغتظلبینما،مستقبل

CoinJoinلـأساسیًاEpic Cashأحادیةالكلیةالتواقیعخاللمن

فيكتلةداخلالمعامالتجمیعبینتجمعالتي،)OWAS(االتجاه

.واحدةمعاملة
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4  Maxwell, Gregory, Confidential Transactions, Technical Report (2015),
https://people.xiph.org/~greg/confidential_values.txt

5 Maxwell, Gregory, CoinJoin: Bitcoin Privacy for the Real World, 22 August, 2013, post on Bitcoin Forum,
https://bitcointalk.org/index.php?topic=279249.0

https://github.com/gmaxwell
https://en.wikipedia.org/wiki/Adam_Back


إذا قمت بتجاھل التبادلیة . العمالت الملوثة مدمرة.... 
.والخصوصیة، ستحطم العملة

ANDREAS ANTONOPOULOS

III .التبادلیة
Charlieاعترف Lee،اللیتكوینونالبیتكویمنومفقودةالسلیمللمالالوحیدةالخاصیةكانتلالستبدالالقابلیةأن،اللیتكوینعملةمنشئ،

Andreasادعى.6العمالتلتلكالقادمةالمعركةھمااالستبدالوإمكانیةالخصوصیةبأنمعترفًا Antonopoulos،بلوكشینخبراءأبرزأحد

7."العملةستحطموالخصوصیة،التبادلیةبتجاھلقمتإذا.مدمرةالملوثةالعمالت...أن،العالمفي

6 Njui, John P, Charlie Lee: Litecoin (LTC) To Soon Have Confidential Transactions for Fungibility, 29 January, 2019,  
https://ethereumworldnews.com/charlie-lee-litecoin-ltc-to-soon-have-confidential-transactions-for-fungibility/

7 Carl T, Andreas Antonopoulos Says If Fungibility Is Not Fixed Bitcoin Could Be Attacked, 9 April, 2019,  
https://bitcoinexchangeguide.com/andreas-antonopoulos-says-if-fungibility-is-not-fixed-bitcoin-could-be-attacked/

8 Hinkes, Andrew, Ciccolo, Joe, OFAC’s Crypto Blacklist Could Change Crypto, 24 March, 2018,  
https://www.coindesk.com/goodbye-fungibility-ofacs-bitcoin-blacklist-remake-crypto

لوحداتلتضمنالتياألصولأوالبضائعمنمجموعةامتالكھيالتبادلیة

األشكالزیمیماإنھ.للتبادلوقابلةالقیمةنفسالمجموعةتلكفيالفردیة

فيةالثقوبدون.بھاالخاصةالسابقةالمقایضةأنظمةعنللعملةاألولى

ابلیةقفإنأدناه،موضحھوكما.بسرعةفائدتھالمالھذایفقدالمال،تبادل

Epicيفالخصوصیةبنیةأنحینفيمؤكدة،غیرالمشفرةالعمالتمعظم

Cashالتھدیداتبنفستتأثرالأنھاتضمن.

طبیعةخاللمن،بیتكوینتشبھالتيالمشفرةالعمالتمعظمتتبعمكن

محفظةكلعبرمنھالتحققیمكنوبشكلعلیھ،توجدالتيالبلوكشینشفافیة

واءسحدعلىالخاصةوالحكوماتالخارجیةالجھاتتراقب.فیھاحفظھاتم

المستخدمةعمالتاللتحدیدمتزایدبشكلمتطورةبوسائلالبیتكوینبلوكشین

أننممخاوفإلىالحالبطبیعةیؤديوھذا.بسرعةالسابقةاألنشطةفي

ابأصحیتركمماالمعامالت،منیومذاتحظرھایتمقدالملوثةالعمالت

.حیرةفيالحقاالحسنةالنوایا

الوالیاتفياألجنبیةاألصولمراقبةمكتبأعلن،2018مارس19في

قائمةفيالرقمیةالعمالتعناوینتضمینیدرسأنھ)OFAC(المتحدة

أواألشخاصیُمنعكیاناتوھي،)SDNs(خصیًصاالمعینینالمواطنین

راقبةممكتبأنللقلق،إثارةواألكثر.معھاالتعاملمناألمریكیةالشركات

عناوینإدراجیستبعدلماألجنبیةاألصول

أنفعلیاشأنھامنوالتي،SDNقائمةفيحالیًاالملوثةالعمالتحاملي

ئیةجناسوداءقائمةعلىالعملةتلویثمناألبریاءأصحابھاتضع

عةبجامالقانونياألستاذھذادفعوقد.ملوثةعمالتامتالكبسبب

Andrewنیویورك، Hinkes،یةللتبادلوداعقبلة"قائالالمزاحإلى"

أو،احدیثً المعدنةالعمالتعلىمكافئة"یتوقعأنیجبالجمھوروأن،

.8"النظیفةالعمالتتتبع

االعتبار،فيالتطوراتھذهووضعذلكتخیلالصعبمنلیس

منیدالعدانقراض،حتىأوومعاناة،التشفیرسوقفيثورةواحداث

العمالتمنواحدةEpicتعدذلك،ومع.المشھورةالتشفیرعمالت

زاتمیبسببتماًماالمشكلةھذهتتجنبالتيالقلیلةالمشفرة

إزالةقطریعن.المستندھذافيمسبقًاالموضحةالقویةالخصوصیة

یمكنالالمتعاملة،األطرافبینوالعالقةوالملكیة،الھویةبینالعالقة

قیمةتظلالنحو،ھذاعلى.نشاطأولشخصتابعًاEpicیكونأن

Epicیةالخصوصمنعالیةدرجاتوتوفرمستخدمیھاعنمستقلة

لساحاتافيالخبیثةالجھاتقبلمنبسھولةمعالجتھایمكنالواألمان

.السیاسیةأوالمالیةأوالجنائیة
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https://en.wikipedia.org/wiki/Charlie_Lee_(computer_scientist)
https://en.wikipedia.org/wiki/Andreas_Antonopoulos
https://ethereumworldnews.com/charlie-lee-litecoin-ltc-to-soon-have-confidential-transactions-for-fungibility/
https://bitcoinexchangeguide.com/andreas-antonopoulos-says-if-fungibility-is-not-fixed-bitcoin-could-be-attacked/
https://www.coindesk.com/goodbye-fungibility-ofacs-bitcoin-blacklist-remake-crypto
https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/pages/default.aspx
https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/SDN-List/Pages/default.aspx


IV.التوسعقابلیة
Epic CashبلوكشینتطبیقھوMimbleWimbleالمعامالتبیاناتبمنیتخلصوالذيللمساحةالفعالللتصمیمنتیجةالتوسعقابلیةفيتقدمعنھینتج

معظمعكسعلىالوقتمرورمعأكبربمساحةینموالبلوكشینأنذلكعنالمسؤولة)Cut-Through(القطعوظیفةوتضمن.الحاجةعنالزائدة

المساحة،كفاءةعلىالحفاظخاللمن.الحوسبةوقوةالذاكرةفياستثماراتبأقلجدیدةعقدإنشاءیمكنوأنھ،البیتكوینذلكفيبماالمشفرة،العمالت

بالكامل،السلسلةزینتخبیتكوینعقدةكلعلىیجبحینفيذلك،علىعالوة.الالمركزیةوتعززواسعنطاقعلىمتناثرةشبكةتكثیفعلىتعملفإنھا

Epicعقدفإن Cashالكتلمنصغیرةفرعیةمجموعةإلىاستنادًاالشبكةأمانفيالمساھمةعلىقادر.

المدخالت المخرجات

الفائض

2شكل 
MimbleWimbleأجزاء معاملة 

9 Li, Crypto, Blockchain’s Big Data Problem, 27 January, 2019,  
https://www.longhash.com/news/blockchains-big-data-problem

لمعامالتابیاناتلجمیعمحددًاغیرتخزینًاالمشفرةالعمالتمعظمتتطلب

منجیجابایت0.1353حالیًابیتكوینسلسلةتزداد.العملةبلوكشینعلى

0.2719ىإلیصلأسرعبمعدلاألثیریومسلسلةتزدادبینمایومیًا،الذاكرة

الحالیة،ھابمعدالتالنموفيبیتكوینسلسلةاستمرتإذا.یومیًاجیجابایت

فیھتمذيالالوقتبحلولالحجمفيتقریبًاتیرابایت6إلىالنھایةفيفستصل

األثیریوموسیتجاوز.2140عامفيالمكافآتمنمجموعةآخراستخراج

بلوكشینمعظمفي.9التاریخذلكبحلولتیرابایت10

فيالعقدخاللمنالمعامالتمنالتحققیجب،MimbleWimbleباستثناء

فيحتى.عقدةكلعلىالعبءیزدادالبیانات،زیادةمع.العالمأنحاءجمیع

مزامنةتتطلب،)ةالحالیبیتكوینلسلسلةالتقریبيالحجم(فقطغیغابایت200

.للقرصالسرعةعالیةوكتابةقراءةوإمكانیةمستقرةشبكةالبیانات

كبیرةعاتمجمبینمتزایدبشكلمركزیاالتعدینأصبحلذلك،ونتیجة

تخزینتمسیكانإذاذلك،منبدالً .المكلفةالحوسبةمواردمنتستفید

Epicبلوكشینعلىبأكملھالبیتكوینبلوكشینسجل Cash،فسیتم

كلألنوأسرعأصغر.تقریبًا٪90بنسبةأقلمساحةفياحتواءه

.والتأمینللنقلأقلوقتاتتطلبمعاملة

MimbleWimbleبطریقةھذهالتخزینمعضلةحلعلىیعمل

عملیةعملفیةكیلفھم."القاطع"باسمإلیھاویشارالكتل،لتقلیممبتكرة

وینتككیفیةإلىأوالً ننظرأناألفضلمن،)Cut-Through(القطع

.MimbleWimbleبلوكشینضمنوالكتلالمعامالت
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:المخرجات
مخرجات المعامالت السریة و

،إثبات النطاق

:المدخالت
،تشیر الي المحرجات القدیمة

:الفائض
افة الفرق بین المخرجات والمدخالت، باإلض

للمصادقة وإثبات عدم (التوقیعاتإلى 
).التضخم

https://www.longhash.com/news/blockchains-big-data-problem


Merkle TreesMerkleمدخالت المعاملة في   Treesالمعامالتمخرجات
النطاقإثباتو

.والتوقیعاتالزائدةالقیمقائمة

+ + +
:تحتوي على Epic Cashجمیع كتل 

:3الشكل
MimbleWimbleمعامالت

.قبل وبعد عملیة القطع

10 SF Bitcoin Developers, MimbleWimble with Andrew Poelstra, 24 November, 2016,  
https://www.youtube.com/watch?v=aHTRlbCaUyM&t=940s

11 Grin Forum, Grin Blockchain Size, December, 2018,  
https://www.grin-forum.org/t/grin-blockchain-size/1334

12 GandalfThePink, Introduction to Mimblewimble and Grin, 28 March,2019,  
https://github.com/mimblewimble/grin/blob/master/doc/intro.md

قطع المعامالت وإخراجھا

10Andrewعروضمنمقتبسة،3و2الشكلین Poelstra’s

مثلوت.بیضاءإدخالكخالیاممثلةحدیثاالمعدنةEpicنرىأنیمكننا

مع.لةالمقابالمستھلكةالمدخالتمعالمخرجاتمطابقةالملونةالخالیا

قةالمطابالمستھلكةوالمخرجاتالمدخالتإزالةتتمالقطع،عملیة

یجبالتيالبیاناتكمیةمنیقللمماالكتلة،داخلمساحةلتحریر

ألستاذ،ادفترمنالمعامالتحذفیتمبینما.بلوكشینعلىتخزینھا

أندائمبشكلتوثق)بایت100مجرد(المتبقیةالزائدةالنواةفإن

.تمتالمعامالت
القطععملیةیطبقMimbleWimbleالكتلإنشاءاستمرارأثناء

)Cut-Through(ؤوسرالطویلالمدىعلىتبقىبحیثالكتل،عبر

المعامالتونواةالمنفقةغیروالمعامالت)بایت250حوالي(الكتل

لتطبیقثاني،Grinأظھر.)بایت100حوالي(

MimbleWimbleسلسلةأنإطالقھ،تمMimbleWimbleمع

منتقریبًا٪10ستكونالبیتكوینلسلسلةالمعامالتمنمماثلعدد

یببترت"العقدةحجمسیكونذلك،علىعالوة11.بیتكوینسلسلةحجم

إلىمحسنةتكونأنویحتمل،بیتكوینبحجملسلسلةغیغابایتبضع

12".المیجابایتمنمئاتبضع

یتمأنجبیبأكملھالبلوكشینأنحیثبیتكوینمعیتناقضھذاأننالحظ

مساحةكفاءةزیادةومعالوقت،بمرور.عقدةكلقبلمنتخزینھ

Epicبلوكشین Cashالتكلفةاءةكفستزداد،البیتكوینبلوكشینإلىنسبة

Epicشبكةفيالعقدلمشاركةبالنسبة Cash.للمشاركةالحواجزخفض

..الشبكاتتصمیموالعقدطبقةفيحاسمةمرونةضمانعلىیساعد

ملیةعمعالمتسلسلالتقلیموتطبیقMimbleWimbleتطبیقخاللمن

Epicبلوكشینفإن،)Cut-Through(القطع Cashللتوسعقابلیةیوفر

ً بطریقة نھاإ.المشفرةالعمالتمجتمعطرفمنتجاھلھایتمماغالبا

.مركزیةالال:المماثلالتفكیرذاتوالمشاریعبیتكوینجوھرتجسدواحدة

معالجللیمكنالتيالواحدةالثانیةفيالمعامالتعددعنالنظربصرف

كةشببواسطةدعمھاباإلمكانیكنلمإذاذلكمنالفائدةفمامعالجتھا،

ققالتحأنھيذاتھا،حدفيالذاكرةمتطلباتكانتإذاومتنوعة؟واسعة

جمیعھاحینالقویة،التعدینتكتالتنحوالنھایةفيینجذبالصحةمن

مسیتالمركزيإیكولوجينظامإلنشاءالمشفرةالعمالتمجتمعجھود

a(لتنفیذالتخطیطیتمإضافیة،إنتاجیةلتوفیر.تجنبھا Lightning-style

Layer(تطویرطریقخریطةفياألجلقصیركھدفEpic Cash.
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https://www.youtube.com/watch?v=aHTRlbCaUyM&amp;t=940s
https://www.grin-forum.org/t/grin-blockchain-size/1334
https://github.com/mimblewimble/grin/blob/master/doc/intro.md


V .ة السیاسة النقدی

Epicلالنقدیةالسیاسة Cashلـالمتداولالعرض.جدامتشابھةبیتكوینوEpic Cashیتساوىانإليبسرعةأوالً یتوسع

21البالغاألقصىالعرضحدإلىیصلحتىمتدنيبمعدلذلكبعدویزداد.2028عامفيللبیتكوینالمتداولالعرضمع

Epicلدى.2040عامفيEpicملیون Cashتداولالمالعرضألناألجلطویلةللقیمةآمنًامخزنًالتصبحالالزمةالصفات

Epicلالنقدیةالسیاسةتتمیز.للعرضثابتأقصىبحدویتوجاالصدارحیاةدورةطولعلىوقتأيفيمعروف Cash

:التالیةاألربعةبالمیزات

Epicلالنقدیةالسیاسة Cashالتالیةلألسباببیتكوینغرارعلىتصمیمھاتم:

نماألولىالتسعةالسنواتمدىعلىالسریعاالصدار

20,343,750Epicاستخراجخاللھایتموالتيانشائھا،

االصدارمعدالت.)المعروضإجماليمن96.875٪(

ھذهفياالصدارجدولقسمفيأدناهمبینةبالضبط

الورقة؛
عامفيلھالوصولسیتمEpicملیون21األقصىالعرض

وحدةملیون21إلىالبیتكوینیصلعندماتقریبًا،2140

أقصى؛بحد

معدلمعEpicاصدارمنالمتداولالعرضمعدلیتساوى

التفرد،بعد.2028مایو24فيتقریباEpicتفردعلىبتكوین

العرضینموبینما،متزایدبمعدلینخفضاالصدارمعدل

؛متناقصبمعدلالمتداول

Epic1:مثلعشریة،خانات8منمكونتقسیميھیكللدیھا

Epic100,000,000تساوي freeman)1مثلتماًما

100,000,000تساويبیتكوین satoshi(.

درةنأنوھي،لبیتكویناالقتصادیةاألسسمعاالتفاق

قوةءوراتكمنالمتداولبالعرضالتنبؤوإمكانیةالعرض

القیمة؛الممتلكاتتخزین

علىابتالثوسجلھبیتكوینبنموذجبالفعلدرایةعلىالجمھور

التساويخاللمن.بدایةمنذالماضیةالعشرالسنواتمدى

األقصىرضالعوتطابق،للبیتكوینالمتداولالعرضمعتقریبًا

نحومقاومةأقلطریقEpicتأخذ،للبیتكوینالقسمةوھیكل

.الشاملالتبني
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VI.االصدارجدول
یحتويEpic Cash  على ما مجموعھ33  فترة تعدین، یتم تحدید كل منھا بانخفاض في مكافئة الكتلة، مقارنة ً بالفترة السابقة. 

تكوین Epic  ، وھو التاریخ الذي یتم فیھ تعدین أول كتلة Epic ، یتم في أغسطس2019 . الكتل یتم تعدینھا كتلة واحدة في 

الدقیقة. تنتج الفترات الخمسة األولى حوالي97 ٪ من عرض Epic  األقصى، وھو ما یعادل20  عاًما من إصدار بیتكوین في 

حوالي تسع سنوات. یمكن اعتبار ذلك فرصة "إلعادة عقارب الساعة" ألولئك الذین فاتھم االرتفاع المذھل للبیتكوین.
.

Epicانطالق 

بیتكوینعرض  EPIC CASHعرض 

2140دیسمبر ، 31

لتف
ا

رد

التساوي

.وتقریبیةقریبةالتواریخ.األولىالسبعةالتعدینفتراتفياالصدارجدول:1الجدول

.وبیتكوینEpicاصدارجداول:4الشكل

لفتراتواالنتھاءالبدءتواریخ1الجدولفياالنبعاثاتجدولیحدد

رضالعوإصدارالكتلة،مكافآتویقابلھاألولى،السبعةالتعدین

أجلمنتضمینھایتملم33إلي8منالفترة.فترةلكلالمتداول

ً كافییكونأنینبغيالفترات،ھذهإلىبالنسبة.االختصار كلأنفھما

فيافأةالمكمقدارنصفتمثلكتلةمكافأةعلىستحصلالحقةفترة

Epicاراصدمقدارسیكون.بیتكوینفيكماتماًماالسابقة،الفترة

4فترةخاللالكتلةمكافآتمجموعھوالفتراتھذهمنكلخالل

.)یوًما1460حوالي(سنوات

Epicتتبنىالنقطة،ھذهعند Cashونموذج،البیتكوینكتلمكافأة

لالكتمكافآتفيانخفاًضایشھدوالذي)halving(للنصفالخفض

Epicكتلأنھوالوحیداالستثناء.سنواتأربعكلالنصفبمقدار

كتلةیتكوینبمعدلمقابلدقیقة،كلفيواحدبمعدلالتعدینفيتستمر

داولالمتالعرضیحافظبذلك،القیامخاللمن.دقائقعشركلواحدة

منتبقىلماالمتداولبیتكوینعرضمعتقریبيتساويعلىEpicل

.وجودھم
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7,695,36013,109,76016,571,52018,875,52020,342,88020,671,38020,835,630العرض النھائي 

%99.2%98.4%96.9%89.9%78.9%62.4%36.6٪ نسبة الحد األقصى للعرض

2009ینایر3

6

3

0

18

12

9

15

21 Coin
Supply
(m)



13 Tevador, RandomX, 28 March, 2019,  
https://github.com/tevador/RandomX

RandomXالعملإثباتخوارزمیةھي)POW(معالعشوائیةاإلعدامبرامجتستخدم.المركزیةالمعالجةلوحداتالعامةلألغراضاألمثل

:التالیةاألھدافلتحقیقالصلبةالذاكرةتقنیاتمنالعدید

الرقاقة؛أحادیة)ASICs(الخاصةللتطبیقاتالمتكاملةالدوائرتنمیةوقایة•

.العامةلألغراضالمركزیةالمعالجةوحداتعلىالمتخصصةلألجھزةالكفاءةمیزةخفض•

كیلوبایت16الفعلي،العشوائيالوصولذاكرةمنغیغابایت2یبلغمجاوراً تخصیًصا)CPU(المركزیةالمعالجةوحداتمعEpicتعدینیتطلب

لكلكاشL3المؤقتالتخزینذاكرةمنمیغابایت2وكاشL2المؤقتالتخزینذاكرةمنكیلوبایت256وكاشL1المؤقتالتخزینذاكرةمن

.13تعدینمؤشر

المحمولةھواتفالالبعیدغیرالمستقبلفيمایوًماالمستبعدمنلیس.العشوائيالوصولذاكرةمنأكثرأوغیغابایت8تتطلب10ویندوزأجھزة

Epicتعدینشبكةفيمبكروقتفيالمركزیةالمعالجةوحدةدمج.للتطبیققابلةللتعدینقابلةُعقدًاتصبح Cashللكثیرینممتازةفرصةیعد

Epicشبكةتأمینفيالمساعدةخاللمنالكتلمكافآتلكسبفقطمتواضعةحوسبةبوسائل Cash.

منتفیدتسالتيالعشوائیة،الریاضیاتلسالسلاألساسيوالحسابالذاكرةنطاقعرضعلىتعتمد)ProgPow(العملإثباتبرمجیةخوارزمیة

باتإثبرمجیةألننظًرا.لألجھزةاإلجمالیةالطاقةتكلفةبكفاءةالتحكموبالتالي،)GPUs(الرسوماتمعالجةوحداتحوسبةمیزاتمنالعدید

كفاءاتتحقیقوالمكلفالصعبمنإنھ،)GPUs(الرسوماتمعالجةوحداتأجھزةمنالكاملةلالستفادةخصیًصامصممة)ProgPow(العمل

الدوائرمجمعاتحوافزتخفیفعلى)ProgPow(العملإثباتبرمجیةتعملالنحو،ھذاعلى.المتخصصةاألجھزةخاللمنبكثیرأعلى

إثباتخوارزمیاتمنالعدیدمعغالبًایظھركما.)GPUs(الرسوماتمعالجةوحداتعلىللتغلبالكبیرة)ASIC(الخاصةللتطبیقاتالمتكاملة

وحداتمثلسائدةلیستأنھامنالرغمعلى،)GPUs(الرسوماتمعالجةوحدات.بیتكوینفيSHA-256مثلاألخرى،)POW(العمل

الرسوماتمعالجةوحداتفإن،AMDوNvidiaتفودهالذيالتكنولوجيالتطورمع.شائعبشكلمتاحةتزالال،)CPUs(المركزیةالمعالجة

)GPUs(المركزیةالمعالجةوحداتمنأعليبدرجةالتعدینمضاعفاتمنالعدیدمعالجةعلىقادرة)CPUs(ھذابسبب.وحدةكلأساسعلى

الفتراتخاللالتعدینأنشطةمنلكثیرالفقريالعمود)GPUs(الرسوماتمعالجةوحداتستوفرالعالیةالمعالجةوقدرةالواسعالوجودمنالمزیج

.2الجدولفيمبینھوكمااألولي،

RandomXو ) CPUs(وحدات المعالجة المركزیة 

ProgPowو)GPUs(الرسوماتمعالجةوحدات

1

2

CuckAToo+31الخاصةللتطبیقاتمتكاملةدوائرھو)ASIC(لخوارزمیةالبدیلوالصدیقCuckoo Cycleالكمبیوترعالمطورھاالتي

Johnالھولندي، Tromp،الخاصةللتطبیقاتالمتكاملةللدوائرقریب)ASIC(المقاومةCuckARoo29،CuckAToo31+بیانیةرسوماتیولد

.البیانيالرسمذلكرؤوسعبریمر'N'معینطولذاتحلقةإیجادمھمةللمعدنینویقدمالقطبیةثنائیة

CuckAToo+31و)ASIC(الخاصةللتطبیقاتمتكاملةدوائر 3
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VII.التعدین.
Epicبلوكشینیسعى Cashلتعدینیتوفر.الحاسوبأجھزةمنواسعةبمجموعةالترحیبخاللمنالالمركزیةتحقیقإلىEpicوحداتمبدئیًا

خوارزمیاتمنثالثباستخدام)ASIC(الخاصةللتطبیقاتمتكاملةدوائرو)GPUs(الرسوماتمعالجةوحداتو)CPUs(المركزیةالمعالجة

.ةالسلسلبتكاملالمساسدونالسریعللتبدیلقابلةالخوارزمیاتتكونأنیمكن.CuckAToo+31وProgPowوRandomX:التجزئة

https://github.com/tevador/RandomX
ttps://github.com/ifdefelse/ProgPOW
https://en.wikipedia.org/wiki/SHA-2
https://github.com/mimblewimble/docs/wiki/how-to-mine-grin


جةمعالوحدةسرعةأواألوليالمعالجمنبدالً للذاكرةالتردديالنطاقبعرضمرتبطالحلوقتأنیعنيممابالذاكرة،مرتبطةمھمةھذه

Cuckooخوارزمیاتتنتجلذلك،نتیجة.)GPU(الرسومات Cycleالعملإثباتخوارزمیاتمنبكثیرأقلطاقةوتستھلكأقلحرارة)POW(

)GPUs(الرسوماتمعالجةوحداتعلىالكفاءةبتحسینالصدیقةCuckAToo+31)ASIC(الخاصةللتطبیقاتالمتكاملةالدائرةتسمح.التقلیدیة

نھایةفي.I/O(14(والمخرجاتالمدخالتذاكرةاختناقاستمرارمع)SRAM(الثابتةالعشوائيالوصولذاكرةمنالمیغابایتمئاتباستخدام

ومعة،الشمولیمصلحةأجلمن.الثالثةالتعدینلخیاراتالحجملتوفیرأكبرإمكانیةتقدم)ASICs(الخاصةللتطبیقاتالمتكاملةالدوائرالمطاف،

الرسوماتمعالجةووحدات)CPUs(المركزیةالمعالجةبوحداتمقارنةالتعدینمكافآتمنصغیرجزءتخصیصمنالرغمعلىذلك،

)GPUs(الخاصةللتطبیقاتالمتكاملةالدوائرتفترضأخیرامبكر،وقتفي)ASICs(أنھافتراضعلىالمعدنة،الكتلةمكافآتمناألغلبیةحصة

.CuckAToo+31أجھزةلمصنعيتنافسيبیئينظامھناكسیكون

األجللطویلةاالمصالحمعیتوافقوبماالالمركزیةمنقدرأقصىلتحقیقالمخصصاتتوجیھسیتم.للمراجعةتخضع.التعدینمكافأةمخصصات:2الجدول

.للشبكة

0%

60%

80%

1 2 3 5 6 7

40%

CPU

20%

GPU

4

ASIC

14 Le Sceller, Quentin, An Introduction to Grin Proof-of-Work, 16 November, 2018,  
https://blog.blockcypher.com/an-introduction-to-grin-proof-of-work-103aaa9f66ce

مع مراعاة المراجعة. 2مخصصات مكافأة التعدین لكل فترة وفقًا للجدول : 5الشكل 
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1234567الفترة

334470601800101914601460األیام

CPUs(60%30%10%5%5%5%5%(وحدات المعالجة المركزیة 

GPUs (38%65%62%40%20%10%10%(وحدات معالجة الرسومات 

ASICs(2%5%28%55%75%85%85%(الدوائر المتكاملة للتطبیقات الخاصة 

الفترة

https://blog.blockcypher.com/an-introduction-to-grin-proof-of-work-103aaa9f66ce


فيكمساھماتتخصیصھ،تمEpicلـتخصیصھناكالتعدین،عملیةأثناء،2028عامEpicبتفردوانتھاء2019عامEpicتكوینمنبدایة

.بلوكشینEpicمؤسسةنحوالتعدین،

EPIC(بلوكشینEpicمؤسسة Blockchain Foundation(مشروعوفائدةالوعيوتعزیزالتقنیةتطویرعليتركزEpic Cashالسنواتخالل

.المالیةالتكنولوجیاصناعةداخلشراكاتوتطویرتسویقیةأنشطةإنشاءخاللمنإنشائھا،مناألولى

EPIC(ستتولىالتفرد،بعد Distributed Autonomous Corporation(مؤسسةدورEpic،قبلبتطویرھاالمؤسسةستقوموالتيبلوكشین

.التسلیم

:یةالتالالسنویةللمعدالتوفقًاالكتلة،مكافآتمنخصمھایتمالتعدین،مكافآتمنمئویةبنسبةبلوكشینEpicمؤسسةتمویلیتم

.التعدینمكافآتمنمئویةكنسبةللمؤسسةالتعدینلمساھماتالسنویةالمعدالت:3الجدول

مساھمات التعدین4
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2019202020212022202320242025202620272028السنة

8.88٪ نسبة من مكافئة  التعدین %7.77 %6.66 %5.55 %4.44 %3.33 %2.22 %1.11 %1.11 %0 %



VIII.الخالصة
الذھبتبارهباعبھالمعترفالبیتكوینلمركزنظیرهللتبادلوسیلةوھي،"المركزیةرقمیةكفضة"بھااالعترافإلىEpicتھدف

للبیئة،یقةوصدالطاقةاستخدامفيكفاءةأكثرأجھزةمنالفقريوالعمودالمفقودةالتبادلیةإدخالإعادةخاللمن.الالمركزيالرقمي

Epicتعمل Cashالجمعإن.ةالحدیثالمركزیةاالتجاھاتمعصارختناقضفيالفردیین،المستخدمینلصالحالقوةتوازنإمالةعلي

انتجتالمعاصرة،بلوكشینتكنولوجیافيماأفضلمع)POW(العملإثباتصیغةوتأكیداللعبة،ونظریة،بیتكویناقتصادیاتبین

Epicتعد.تخدمینالمسخصوصیةوتحميواالستبدال،للتطویر،قابلةالثبات،الثقة،تقلیلبخصائصوتتمتعالالمركزیةEpicعملة

Cashینشروننالذیأولئكویكافئمستخدمیھوثروةخصوصیةعلىیحافظإنھ.للرقابةومقاومحدودبالمفتوح،عامبلوكشین

وتعتبرالصفرعندالعرضیبدأ.العملإثباتطریقعنالوجودحیزإلىEpicاستخراجیتم.التعدینعبرالشبكةلدعمأجھزتھم

)testnet(.حالیًایعملللشبكةوظیفياختباروجودمعمنصفة،الشبكة
:الرئیسیةEpic Cashحقائق 

یبدأ التعدین في أغسطس 2019.

Epic Cash بلوكشین مبني عليMimbleWimble.

Epicلالنقدیةالسیاسة CashعرضیتساويحیثتصمیمھاتمEpicسنواتتسعخاللالمتداولالبیتكوینعرضمعالمتداول

المتناقصةالتضخمیةالسیاسةھذه.2140عامفيالوقت،نفسفيملیون21البالغاألقصىالعرضنفسإلىوالوصول،تقریبًا

.الطویلالمدىعلىالقیمةتخزینأمانیعززمماوالندرة،بالعرضالتنبؤوإمكانیةالشفافیةتضمن

عبر)ASIC(الخاصةللتطبیقاتمتكاملةدوائروالرسوماتمعالجةووحداتالمركزیةالمعالجةوحداتیتضمنالذيالتعدین

,RandomX(التماثلخوارزمیات ProgPow, and CuckAToo+31(،الشبكةوفعالیةشاملاعتمادلتسھیل.
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:تعریف میزات البروتوكول ھي

.1Cut-Through  اق واسع إزالة المعلومات الزائدة من البلوكشین لتعزیز كفاءة المساحة، وتشجیع المشاركة على نط: عملیة القطع

في التحقق من الصحة  علي الشبكة، وتنظیم الالمركزیة؛ 

.2CoinJoin: تجمیع المعامالت داخل كتلة لضمان التبادلیة للعملة المشفرةEpic 

د، نشر المعامالت من خالل االتصال عبر القنوات المتشابكة ، ونشرھا عبر شبكة واسعة من العق:  ++Dandelionبروتوكول 3.

وقطع االتصاالت بین المعامالت وأصلھا؛

ت، مما استخدام التوقیع الكلي أحادي االتجاه إلنشاء مفاتیح خاصة تستخدم لمرة واحدة ألطراف المعامال: عدم وجود عنوان محفظة 4.

.یلغي الحاجة إلى عناوین المحفظة بالكامل

https://explorer.epic.tech/


IX .المواصفات التقنیة

روابط
www.epic.tech

t.me/EpicCash – تلیجرام
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 Cash Epic:اسم المشروع
Epic :اسم العملة

زمن الكتلة: 60 ثانیة 
حجم الكتلة: 1 میجا بایت

العرض في البدایة:0 
العرض النھائي: 21,000,000
كتلة التكوین:  اغسطس 2019

RandomX (CPUs), ProgPow (GPUs) and CuckAToo+31 (ASICs) : التوافق

t.me/EpicCashArabic

http://www.epic.tech/
http://t.me/EpicCash


X .المصطلحات
)ASIC(دوائر متكاملة للتطبیقات الخاصة 

مكافئة الكتلة

Cut-Through عملیة القطع

الالمركزیة

Epicتفرد 

)MimbleWimble(فائض

التبادلیة

)GPU(الرسوماتمعالجةوحدة

رقائق مصممة لغرض فردي. تطبیق دوائر متكاملة خاص
ل نفس مجموعة من رؤوس الرسم البیاني تنقسم إلى مجموعتین مفصولتین بحیث ال یوجد رأسان للرسم البیاني داخ

..المجموعة متجاورة
15

خرجات في تلك عنصر عشوائي تم إدخالھ في رسالة رقمیة لتسھیل التشفیر؛ اشترك سري بین الطرفین یقوم بتشفیر المدخالت والم
16.المعاملة المحددة وكذلك المفاتیح العامة والخاصة لألطراف المتعاملة

.جدیدة توزع بواسطة الشبكة للحسابات التي أجریت للتحقق من المعامالت داخل كتلة جدیدة Epicمكافآت 

.جھاز أو برنامج یقوم بتخزین البیانات بحیث یمكن مستقبال استرجاع تلك البیانات بشكل أسرع

.الموجودة في وقت معین Epicكمیة 

.أحد مكونات الحاسوب مسؤول عن تفسیر وتنفیذ معظم األوامر من األجھزة والبرامج األخرى للحاسوب: وحدة المعالجة المركزیة

من حیث تتم إزالة المدخالت ومطابقة المخرجات المستھلكة لتحریر مساحة داخل الكتلة ، مما یقللMimbleWimbleعملیة بلوكشین 

.كمیة البیانات الالزمة لیتم تخزینھا على بلوكشین
.حالھ تشتت العملیات على الشبكة و الحوكمة

.ثانیة كتأكید المعامالت في بلوكشین60كل  Epicیتم إنشاء . جدیدة یحصل علیھا المعدنیین كمكافئة كتلة Epicإنشاء 

).2028مایو (بیتكوینالمتداول مع العرض المتداول من  Epicالنقطة التي عندھا یتزامن عرض 

).للمصادقة وإثبات عدم التضخم(الفرق بین المخرجات والمدخالت ، باإلضافة إلى التوقیعات 

.ه عن جزء آخرخاصیة للسلعة أو السلعة حیث تكون الوحدات الفردیة قابلة للتبادل بشكل أساسي ، وكل جزء من أجزائھ ال یمكن تمییز

للبلوكشینوالبدایة الرسمیة  Epicتعدین أول كتلة 

یمكن أن تكون  GPUs.متخصصة لوظائف العرض) معالج(وحدة تحتوي على شریحة منطق قابلة للبرمجة : وحدة معالجة الرسومات
.مناسبة تماما للتعدین العمالت المشفرة

قیمة محسوبة من رقم اإلدخال األساسي باستخدام . ٪ بعد كل حدث إلى النصف50ینخفض معدل العرض بنسبة . سنوات4یحدث كل 
.التجزئةدالة

.قیمة محسوبة من رقم اإلدخال األساسي باستخدام دالة التجزئة

ز مصادقة خوارزمیة ریاضیة تجزئ بیانات ذات حجم افتراضي إلى حجم ثابت یستخدم إلنشاء التواقیع الرقمیة والتحقق منھا ورمو
.وأشكال المصادقة األخرى) MACs(الرسائل 

.  طریقة إلجراء العملیات الحسابیة على المعلومات المشفرة دون فك تشفیرھا

.الحالة التي ال یمكن فیھا تعدیل كائن بعد إنشائھ) في البرمجة(

.الذي یمثل الطرف المرسل للمعاملة؛ یم إنشاؤھا من مخرجات المعامالت السابقة MimbleWimbleعنصر معاملة 

مھ لتواصل بین نظام معالجة المعلومات، مثل الكمبیوتر ، والعالم الخارجي ، ربما بشري أو غیرھا من أنط: المخرجات/المدخالت
.معالجة المعلومات

15 http://mathworld.wolfram.com/BipartiteGraph.html
16 Macdonald, Andrew, Grin Coin and MimbleWimble: An Introductory Guide, 18 October, 2018,  

https://cryptobriefing.com/grin-coin-mimblewimble-introduction/
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)دالة(خوارزمیة التجزئة 

عدم القابلیة للتغیر

)MimbleWimble(مدخالت 

المخرجات/المدخالت

)CPU(وحدة المعالجة المركزیة 

عامل اإلخفاء 

Cacheكاش 

العرض المتداول

االصدار

)حدث(االتكوین

التشفیر المتماثل

Hash

رسم بیاني ثنائي القطبیة

للنصفالبیتكوینخفض
Halving (for Bitcoin)

http://mathworld.wolfram.com/BipartiteGraph.html
https://cryptobriefing.com/grin-coin-mimblewimble-introduction/


العرض األقصى

الذاكرة الصلبة

Merkle Tree

MimbleWimble

توقیع متعدد

العقدة

)OWAS(التوقیع الكلي أحادي االتجاه 

)MimbleWimble(مخرجات 

Pedersen Commitment Scheme
)Pedersen(مخطط التزام  

المفتاح الخاص

(PoW)إثبات العمل 

Public(المفتاح العام  Key(

)RAM(ذاكرة الوصول العشوائي 

)Rangeproof(إثبات النطاق 

)الرقمي(التوقیع 

)SRAM(ذاكرة الوصول العشوائي الثابتة 

تقلیل الثقة

).21،000،000Epic(التي سیتم الوصول إلیھا عند ھذه النقطة العرض المتداول لن یزداد بعد ذلك  Epicكمیة 

ف الذاكرة وظائ. استخدام ذاكرة الوصول العشوائي بشكل كبیر لمنع االتصاالت المتزامنة التي تعمل على محاوالت متوازیةٍ 
ًضا باسم المعروف أی. الصلبة ھي خوارزمیات لھا وقت حسابي محدد یحددھا في المقام األول الذاكرة المتاحة لالحتفاظ بالبیانات

.الوظائف المرتبطة بالذاكرة

بالتحقق الفعال واآلمن من محتویات  Merkle treesفي بلوكشین، تسمح . ھیاكل البیانات تستخدم في تطبیقات علوم الكمبیوتر
.ھیاكل البیانات الكبیرة

.بیتكوین، في غرفة دردشة مطوري Tom Elvis Jedusorتم نشرة من قِبل أحد مساھم باسم مستعار یلقب ب، بروتوكول

وقیعات توقیعًا عادة ، تنتج خوارزمیة متعددة الت. مخطط التوقیع الرقمي الذي یسمح لمجموعة من المستخدمین بتوقیع وثیقة واحدة
17. الممیزة من جمیع المستخدمینالتواقیعاتمشتركًا أكثر إحكاما من مجموعة 

الكتل بطریقة الند جھاز كمبیوتر یتصل بشبكة بلوكشین ویتفرع إلى عقد أخرى داخل الشبكة لتوزیع المعلومات حول المعامالت و
.للند

.ل جزًءا من المجموعیتكون توقیع معاملة من العدید من التوقیعات المشفرة بطریقة یصعب جدًا حساب التواقیع الفردیة التي تشك

.الذي یمثل استقبال المعاملة؛ تستخدم كمدخالت للمعامالت الالحقة MimbleWimbleعنصر معاملة 

ن إلغاء تشفیر بسیط یسمح للمؤكد بااللتزام بالقیمة المختارة دون الكشف عن أي معلومات عنھا وبدون أن یتمكن المؤكد م
.االلتزام بالقیمة

یتم . ص وفك تشفیرهالمفتاح الخاص عبارة عن تعلیمات برمجیة صغیر جدًا مقترنة بالمفتاح العام لتعیین خوارزمیات لتشفیر الن
حویلھا إلى تنسیق قابل إنشاؤه كجزء من تشفیر المفتاح العام أثناء تشفیر المفتاح غیر المتماثل ویستخدم لفك تشفیر الرسالة وت

.للقراءة

.لبات معینةولكن من السھل على اآلخرین إثبات صحتھا ، لتلبیة متط) مكلفة وتستغرق وقت(أجزاء البیانات یصعب إنتاجھا 
.غالبًا ما یتم استخدام إثباتات العمل في إنشاء كتلة العملة المشفرة

العامة تُستخدم لتحویل المفاتیح. یتم إنشاء المفتاح العام وتشفیر المفتاح العام باستخدام خوارزمیات تشفیر المفتاح الغیر متماثل
.رسالة إلى صیغة غیر قابل للقراءة

وبرامج التطبیقات والبیانات  (OS)رقائق تخزین للبیانات سریعة الوصول في جھاز حاسوبي حیث یتم االحتفاظ بنظام التشغیل
.المستخدمة حالیًا بحیث یمكن الوصول إلیھا بسرعة بواسطة معالج الجھاز

.التحقق من الصحة والذي یؤكد من أن مجموع مدخالت المعاملة أكبر من مجموع مخرجات المعاملة وأن جمیع قیم المعاملة موجبة
. أن العرض النقدي لم یتم العبث بھ) Rangeproofs(كما یضمن إثبات النطاق 

قود جزء قیاسي من بروتوكول البلوكشین، یستخدم أساساً لتأمین المعامالت وكتل المعامالت، ونقل المعلومات، وإدارة الع
كما أنھا توفر ثالث مزایا لتخزین ونقل المعلومات على. وأي حاالت أخرى حیث یكون اكتشاف ومنع أي تالعب خارجي مھم

:البلوكشین
الكشف فیما إذا كانت البیانات المرسلة قد تم التالعب بھا،•
التحقق من مشاركة طرف معین في المعاملة، •
.یمكن أن تكون ملزمة قانونا•

طة مقیاس المعامالت في الثانیة الواحدة التي یمكن تنفیذھا بواس.التي تحتفظ ببتات البیانات في ذاكرتھا طالما یتم توفیر الطاقة (RAM)ذاكرة الوصول العشوائي
..بروتوكول عملة مشفرة معین

.مقیاس المعامالت في الثانیة الواحدة التي یمكن تنفیذھا بواسطة بروتوكول عملة مشفرة معین

.جودة شبكة العملة المشفرة ھو االلتزام بقواعد البروتوكول دون التحكم بھا من قبل طرف مركز ي

17 Bellare, Mihir, Neven, Gregory, 2007, Identity-based Multi-signatures from RSA, Lecture Notes in Computer Science vol. 4377,  
https://link.springer.com/chapter/10.1007%2F11967668_10
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