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قیمت کا اسڻور

ایکسچینج کا ذریعہ
اکاؤنٹ کا یونٹ

I. خالصہ۔

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

 میں پہلی بالک چین ڈیجیڻل کرنسی کے طور پر بٹ کوائن اور اس کے ساتھ تین امتیازی خصوصیات سامنے آئیں جن کے مطابق دوسری کریپڻو کرنسیز نے 

ترقی پائی

کی   اپنی رقم کی پالیسی کے ڈھانچے میں بٹ کوائن نے ڻیکنالوجی کی نئی راہوں کو آنچ دی جبکه وقت کے امتحان سے گزرے بنیادی اصولوں کی پیروی کی۔ بٹ کوائن 

کامیابی اس کی محدود سپالئی کے ساتھ ساتھ بال بھروسه، ناقابل تغیر پزیر اور غیر مرکزی بالک چین سے مضبوطی سے منسلک ہے۔ ایپک کیش مہنگائی گھڻانے اور  

جا  محدود سپالئی کی بٹ کوائن کی رقم کی پالیسی کی نقل کرتا ہے تا که ایپک کرنسی کے ایک بااثر قیمت کے اسڻور کے طور پر خدمات فراہم کر سکنے کو یقینی بنایا 

سکے۔

 بٹ کوائن کی کامیابی کے باوجود  10سال قبل اس کے آغاز کے بعد چند کمزوریاں سامنے آئی ہیں۔ دیگر منصوبوں نے ان کمزوریوں پر قابو پانے کی کوشش کی ہے 
کوڈ بیس اور کئی دیگر منصوبوں کا (Grin) اور ہم نے ان میں سے بہترین کی تفتیش کی ہے تا که اسے اپنے سنگ بنیاد کے طور پر استعمال کر سکیں۔  ہم نے گرن  

استعمال کرنے کا فیصله کیا تا که وه محنت سے حاصل کی گئی کامیابیوں کی تکمیل کرنے میں ہماری مدد کریں اور ایپک کیش کے پیش روؤں کے مسائل تالش کیے۔ایپک 

:کیش بہترین کرنسی بننے کی بنیادی خصوصیات کا حامل ہے

 بھروسے کی غیر موجودگی – نیٹ ورک  کے 

کام کرنے کے لئے کسی کو کسی  مرکزی 

وجود یا مخالف پارڻی پر بھروسه کرنے کی 

ضرورت نه تھی؛

ناقابل تغیر – ڻرانزیکشنز کو واپس نہیں لیا 
جا سکتا؛ 

    1- سرگزشت دوباره لکھنے کا امکان انتہائی کم یا مشکل  ہو 

گا؛

   2- کسی نجی چابی مالک کے عالوه سب کے لئے اس نجی. 

چابی سے منسلک فنڈز منتقل کرنا ناممکن ہونا چاہیے۔ 

3- تمام ڻرانزیکشنز کو بالک چین میں ریکارڈ کیا جاتا ہے. 

 غیر مرکزیت  -  "بالک چینز سیاسی طور پر  

)یه کسی کے اختیار میں  نہیں  غیر مرکزی ہیں 

( اور فن تعمیر کے مطابق غیر مرکزی 

)اس کف ڈھانچے میں کوئی ایسا  ہیں 

)نہیں جس سے یه فیل ہو جائے نقطہ 

 تبادلے کی اہلیت –  ایپک کے دیے گئے یونٹ کی قیمت کو ہمیشه ایپک کے کسی  اور 

یونٹ کے برابر ہونا چاہیے، ویسے ہی جیسے ایک ین یا یان ہمیشه دوسرے ین  یا یان کے 

برابر ہوتا ہے اور اس سے تبدیل کیا جا سکتا ہے۔ تبادلے کی اہلیت کی کامیابی بڑی حد تک 

ہے۔ پرائیویسی سے جڑی 

 پیمائش کی اہلیت – ایپک کیش ایک کم جگه لینے والی بالک چین کا انتظام کرتا  ہے، جس 

میں وسائل پر مرکوز آالت کے بغیر آسانی سے نئے نوڈز  بنائے جا  سکتے ہیں۔ ایپک کیش 

کی بالک چین بٹ کوائن سے گزرتے مواد سے کم از کم دگنے کے قابل ہے۔

 پرائیویسی – ایپک کیش کی بالک چین فریقین ثالث سے ڻرانزیکشنز کی تفصیالت  کی 

حفاظت کرتے ہوئے ایپک ہولڈرز اور صارفین کی گمنامیت کی حفاظت کرتی ہے اور 

ہے۔ اسے بے نشان اور نگرانی سے پوشیده رہنے کے لئے تیار کیا گیا 

 رفتار – ایپک کیش کی ڻرانزیکشنز رواں اور جاری ہوتی ہیں اور بالک چین  ڻیکنالوجی 

کی سابقه جنریشنز کی نسبت کہیں زیاده تیزی سے عمل پزیر ہوتی ہیں۔  جہاں بٹ کوائن 

کو ایک ڻرانزیکشن کی تصدیق مکمل کرنے کے لئے10  منٹ کے  چھ بالک درکار 

ہوتے ہیں، وہاں ایپک کیش کی ڻرانزیکشنز1  منٹ بالک کے مائن ہوتے ہی ایک بالک 

کی تصدیق میں وقوع پزیر ہوتی ہیں۔
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 انڻرنیٹ کیش کی جانب سفر کا آخری قدم ہے، جو نجی مالیاتی نظام کا سنگ بنیاد ہے۔ ایپک P2P ایپک کیش اصل  
کرنسی دنیا کی سب سے بااثر پرائیویسی کی حفاظت کرنے والی ڈیجیڻل رقم بننے کا ہدف لیے ہوئے ہے۔ اس ہدف کو 

پورا کرنے کے لئے یه رقم کے تین مرکزی افعال کو پورا کرتا ہے
قیمت کا اسڻور- محفوظ کی جا سکتی ہے، نکالی جا سکتی ہے اور بعد میں کسی وقت تبدیل کی جا سکتی ہے، اور نکالے جانے کے وقت متوقع قیمت ہوتی ہے؛

ایکسچینج کا ذریعہ- ہر وه چیز جسے قیمت کے معیار کے طور پر قبول کیا جائے اور اشیاء یا خدمات کے بدلے پیش کیا جا سکے؛
اکاؤنٹ کا یونٹ-وه یونٹ جس کے ذریعے کسی چیز کی قیمت لگائی جاتی ہے اور اس کا موازنہ کیا جاتا ہے۔

.1

.2

.3
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شناخت کی پرائیویسی

ڻرانزیکشن کی پرائیویسی

 پچھلی دہائی میں کریپڻو کرنسیز کا استعمال بالک چین کی  مختلف 

پراڈکڻس میں "پرائیویسی " کا مجموعه ظاہر کرتا ہے۔  اگر 

پرائیویسی کا کوئی پیمانه ہو تو وه ایک طرف کھلے اور  مشہور سے 

لے کر دوسری طرف گمنام تک جائے گا۔  پرائیویسی کم ہونے سے 

کریپڻو کرنسی کا ایک اہم سنگ بنیاد  "بھروسے کی غیر موجودگی " 

گھٹ جاتا ہے۔ جیسا که بٹ کوائن  بالک چین کی تجزیے کی خدمات 

کی کامیابی سے ظاہر ہوا، بٹ  کوائن پرائیویسی کے پیمانے کے 

شہرت کی حد تک شفافیت کے  حصے کی طرف مزید جھکا ہوا ہے۔ 

صارفین کو یه یقینی بنانے  کے لئے اقدامات لینے ہوں گے که وه 

نادانسته طور پر خراب  بٹ کوائن میں ڻرانزیکشن نه کریں۔ ایپک 

کیش کا حل سوئی کو  گمنامی کی طرف موڑ دیتا ہے اور افراد اور 

ڻرانزیکشنز کی  پرائیویسی کو نظام میں بنیادی درجے پر الگو کرنے 

کو یقینی بناتے ہوئے اس اہم خصوصیت کو دوباره قائم کرتا ہے۔

 قم کے جدید استعمال کو افراد اور اداروں کے درمیان اکاؤنڻس 

کے یونڻس کی مشترکه منتقلی کے طور پر دیکھا جا سکتا ہے۔ 

درج ذیل سواالت کے جوابات دیتے ہوئے کسی بھی دیے گئے 
نقطے پر رقم کا نقشه بنیا جا سکتا ہے۔

1- اس کا مالک کون ہے اور وه کتنے کا مالک ہے؟

2- کون کس کے ساتھ اور کتنے کی ڻرانزیکشن کر رہاہے؟

 روایتی کاغذی کرنسیز اور بٹ کوائن کے لئے بھی ہم ان  

سواالت کے جوابات دے سکتے ہیں۔ ایسا کرنے سے افراد کی  

زندگیوں کے بارے میں بہت کچھ ظاہر ہو سکتا ہے، جیسا که  

استعمال کی عادات، ملکیت اور ڻرانزیکشن کی مخالف پارڻیز۔  

قیمت کے ڻرانسفرز کی نگرانی کرتے ہوئے کسی فرد کی  

دلچسپیوں کے متعلق کافی حد تک درست نتائج اخذ کیے جا  

سکتے ہیں۔ پرائیویسی کے بغیر ڻرانزیکشن کا ڈیڻا گھات لگائے 

بیڻھے فریقین ثالث کے لئے خطرناک معلومات ہو سکتی ہے۔
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 II. پرائی���



شناخت کی پرائیویسی

tx

رستہ1
رستہ2
tx نشر ہونا

 بٹ کوائن جیسی اکثر کریپڻو کرنسیز کو والڻس میں محفوظ کیا جاتا ہے جن کے ایڈریسز والٹ کی پرائیویسی چابیوں سے نکالی گئی پبلک چابیوں  کا 

حواله ہوتے ہیں۔ ان ایڈریسز کو ڈیجیڻل دنیا میں کسی کے نجی سیف کے مقام شناس کے طور پر دیکھا جا سکتا ہے۔ ایپک کیش کی بالک چین  

ایڈریسز کو مکمل طور پر ختم کر دیتی ہے اور اس کے بجائے ایک بڑا ملڻی دستخط الگو کرتی ہے جس سے ایک استعمال کی بنیاد پر تمام عوامی 

اور نجی چابیاں تخلیق کی جاتی ہیں۔

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

 چونکه بٹ کوائن کے والڻس کے پتے ڈیجیڻل دنیا میں سیف کے مقام شناس ہیں،  

ایڈریس تک کھوجا جا سکتا(IP)  اس والٹ کے مالک کے انڻرنیٹ پروڻوکول  ہے، 

جو وقت کے کسی بھی نقطے پر کمپیوڻر کے مالک کو ایک منفرد مقام سے  جوڑ 

دیتا ہے۔ آسان الفاظ میں: جب بٹ کوائن پر ڻرانزیکشن ہوتی ہے تو اس  ڻرانزیکشن 

کو 'نوڈ' کہالئے جانے والے ایک کمیونڻی ہب سے براڈ کاسٹ کیا  جاتا ہے اور 

پھر 'پیرز' کہالئے جانے والے دیگر نوڈز پر بھیجا جاتا ہے۔ اس  کے بعد یه 

معلومات تیزی سے ان میں سے ہر نوڈ کے پیرز میں ترتیب سے اور  پورے نیٹ 

ورک میں پھیل جاتی ہے۔ اس عمل کو "گپ شپ پروڻوکول" کہا جاتا  ہے۔ نہایت 

آسانی سے، ہر بٹ کوائن کی ایک واضح آن الئن جگه ہوتی ہے اور  ایک مادی 

مقام ہوتا ہے جہاں اسے یا بٹ کوائن کے مالک کو ڈھونڈا جا سکتا  ہے۔ جیسا که 

صحافی گریس کیفین نے کہا، بٹ کوائن "گھر کے انڻرنیٹ کنکشن  سے کی۔ 2
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� کو �منام بنانا �تص��ر Dandelion++  : 1  پروڻوکول � ذر�� ڻران��کش�� � �
++Dandelion ایک 4 ریگولر گراف پر آپس میں بل کھاتے دو رستوں میں سے ایک پر پیغامات بھیجتا ہے اور پھر انہیں بکھراتے ہوئے براڈ کاسٹ کر دیتا  

 ہے۔ تصویر میں نیلے ٹھوس رستے پر ٹرانزیکشن نرش ہوتی ہے۔ یہ عمل ٹرانزیکشنز کے ذریعے ماخذ کی کھوج لگانا انتہائی مشکل بنا دیتا ہے اور اس طرح   

پرائیویسی کو محفوظ رکھتا ہے۔

� IP  ا�ڈر��� � والٹ ا�ڈر��� ختم کر�� � عالوە ای�ک ک�ش �ال� چ��
کھ�ج ل�انا ناممکن بنا�� ہو�� شناخت � پرائی��� کو محفوظ کر��

۔ یہ ++Dandelion  پروڻوکول � شمول�ت � ذر�� ا�سا کر�� کر�� ��

۔ اپ�� پ�ش رو، اصل پروڻوکول م�� سدھار ال�� واال   ��

� � �منا� ختم کر�� � حملوں ++Dandelion  پروڻوکول �ال� چ��

۔ � � جاری محنت �ا ن��جہ �� ا� جواب دی�� � ل�� سات محقق��

� کو �� ترت�ب، ا�ک دو�� � ++Dandelion  � ذر�� ڻران��کش��

 جڑ� رستوں �ا 'کی�لز' � گزارا جاتا �� اور پھر اچانک � نوڈز �

، ج�سا کہ �کروندا   ا�ک بڑ� ن�ٹ ورک م�� مال د�ا جاتا ��

(Dandelion)  � ر��� پھول � جدا ہو کر اڑ جائ�� (تص��ر 1)۔

� � ابتدا اور ا� ط�ح ان � اصل IP  ا�ڈر��� � کھ�ج یہ ڻران��کش��

۔  ناممکن بنا دیتا ��
�
�انا تق���ا

https://www.coindesk.com/chainalysis-ceo-denies-launching-sybil-attack-on-bitcoin-network
https://www.readkong.com/page/dandelion-lightweight-cryptocurrency-networking-with-4805755?p=1 


ایپک کیش بالک چین ڻرانزیکشن کی رقوم اور ارسال اور موصول کرنے والوں کے تعلق کو مبہم بناتے ہوئے ڻرانزیکشن کی پرائیویسی کی یقین دہانی کرواتی 

ہے۔ یه کافی حد تک گریگری میکس ویل  (بٹ کور کے ڈویلپر، OTC اور بالک اسڻریم کے شریک بانی) کے تیار کرده خفیه ڻرانزیکشنز 4(CT) اور کوائن 

جوائن5 طریقوں کی طرح کے تصورات پر عمل درآمد کے ذریعے حاصل کیا گیا ہے۔

والٹ ایڈریسز کا خاتمه کرنا  – بالک چین میں ڈیجیڻل سیفوں کے مقام کی   

شناخت کرنے والے کوئی عناصر موجود نہیں۔ ڻرانزیکشنز کو والٹ ڻو  والٹ 

کی بنیاد پر

 خفیه ڻرانزیکشنز – ڻرانزیکشنز کو کئی ڻکڑوں میں تقسیم کر دیتی ہیں 

اور ان ڻکڑوں کے اجتماع میں اندھا کر دینے والے عناصر کا تعارف 

عوامل کرواتی ہیں تا که ان ڻکڑوں اور ڻرانزیکشن کے دیگر 

کی قیمتیں معلوم نه کی جا سکیں؛

 کوائن جوائن – ڻرانزیکشن کرنے والے فریقین کے درمیان تعلق کو 

لئے چھپانے کے 

ڻرانزیکشنز کو اکڻھا کر دیتا ہے۔

پرائیویسی: خالصہ
ایپک کیش کی بالک چین درج ذیل پر عمل کرتے ہوئے افراد اور ان کی ڻرانزیکشنز کی حفاظت کرتی ہے:

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

ڻرانزیکشن کی پرائیویسی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

اس کام کو نظر رکھنے والوں کے لئے مزید پیچیده بنانے کی خاطر تمام ایپک سے 

ڈھانپا جاتا ہے اور پھر ڻرانزیکشن پارڻیز کے درمیانCT  ڻرانزیکشنز کو روابط 

کو چھپانے کے لئے انہیں آپس میں مال دیا جاتا ہے۔ یه میکس ویل کے دوسرے 

ہے۔ تصور کوائن جوائن کے ذریعے کیا جاتا 

ترتیبC  اورA، B  کوائن جوائن کی ساده وضاحت کے لئے تصور کریں که کو 

 ،X سے  X، Yاور  Zایپک بھیج رہے ہیں۔  کوائن جوائن کے میڈیم کے ذریعے

بھیج رہے ہیں اورC  اورA، B  بھیجنے پر صرف یہی معلوم ہو سکے گا که 

 Yاور  Zوصول کر رہے ہیں، جبکه ڻرانزیکشن کی رقوم پوشیده رہیں گی۔ کوائن

کے ذریعے ایپک کیش(OWAS)  جوائن کا نظام یک رخی مجموعی دستخطوں 

کے لئے بنیادی ہے، جو ایک بالک میں موجود تمام ڻرانزیکشنز کو ایک واحد 

ڻرانزیکشنز میں اکڻھا کر دیتا ہے۔

، 
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CT جسے آغاز میں ایڈم بیک نے تیار کیا تھا اور بعد میں میکس ویل نے  بہتر بنایا تھا،  

ہومومورفک انکرپشن کے ذریعے ڻرانزیکشن کو چھوڻے ڻکڑوں میں توڑتے ہوئے 

کام کرتا ہے، یه پرائیویسی محفوظ رکھنے کے لئے انکرپڻڈ معلومات کو ڈیکرپٹ کیے 

بعد بغیر اس پر اعداد و شمار کرنے کا ایک طریقه ہے۔ تقسیم ہونے کے 

عناصر کے باعث مشاہدین ڻرانزیکشنز کی اصل رقم نہیں دیکھ سکتے، یه ایک نظام 

ہے جو ڻرانزیکشنز کے ڻکڑوں کے درمیان بے ترتیب اعداد ڈال دیتا ہے تا که ان 

حصوں کی قیمتوں کو چھپایا جا سکے۔ باآلخر صرف ڻرانزیکشن کرنے والے فریقین 

کو ایکسچینج کی قیمت معلوم ہوتی ہے جبکه نیٹ ورک آؤٹ پٹ قیمتوں کے مجموعے 

کے ان پٹ قیمتوں کے مجموعے کے برابر ہونے اور آؤٹ پٹ اندھا کرنے والے 

عناصر کے مجموعے کے ان پٹ اندھا کرنے والے عناصر کے مجموعے کے برابر 

ہونے کی تصدیق کے ذریعے ڻرانزیکشن کی توثیق کرتا ہے۔

++Dandelion پروڻوکول-

 ڻرانزیکشن کے ڈیجیڻل راستے کو بھیجنے والے کے

 IP اڈریس سے چھپاتا ہے۔ 

https://people.xiph.org/~greg/confidential_values.txt
https://bitcointalk.org/index.php?topic=279249.0


 ۔۔۔خراب کوائنز تباه کن ہیں۔ اگر آپ تبادلے کی اہلیت اور…
 پرائیویسی میں دراڑ ڈالتے ہیں تو آپ کرنسی میں دراڑ
ڈالتے ہیں۔

ANDREAS ANTONOPOULOS

 III. تبادلے کی اہلیت
 چارلی لی, الئٹ کوائن کے خالق، نے بیان دیا ہے کہ تبادلے کی اہلیت بہترین رقم کی وه واحد اہلیت تھی جو بٹ کوائن اور الئٹ کوائن میں موجود نہیں
 تھی، اور قبول کیا ہے ان کوائنز کے آئنده اہداف پرائیویسی اور تبادلے کی اہلیت تھے6۔ اینڈریاز انڻونوپولس، دنیا کے بہترین بالک چین کے ماہرین میں
"سے ایک نے دعوی کیا کہ "۔۔۔خراب کوائنز تباه کر ہیں۔ اگر آپ تبادلے کی اہلیت اور پرائیویسی میں دراڑ ڈالتے ہیں تو آپ کرنسی میں دراڑ ڈالتے ہیں۔

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

 تبادلے کی اہلیت کسی شے یا اثاثے کے ایک سیٹ کی وه خاصیت ہے جو یقینی 

بناتی ہے که اس سیٹ کے انفرادی یونڻس برابر قیمت کے حامل اور قابل تبادله  ہیں۔ 

یه کرنسی کی ابتدائی اقسام کو خرید و فروخت کے ان کے گزشته نظام سے  مختلف 

بناتا ہے۔ رقم کے تبادلے کی اہلیت میں اعتماد کے بغیر رقم تیزی سے اپنا  استعمال 

کھو دیتی ہے۔ جیسا که نیچے ظاہر کیا جائے گا، اکثر کریپڻو کرنسیز کی  تبادلے 

کی اہلیت غیر یقینی ہے، جبکه ایپک کیش کا پرائیویسی کا فن تعمیر یقینی بناتا ہے 

ہو۔ که یه ان خطرات سے پاک 

 بٹ کوائن جیسی اکثر کریپڻو کرنسیز کو ان کی بالک چینز کی شفاف فطرت کے  

باعث ہر اس والٹ تک کھوجا جا سکتا ہے جس میں انہیں رکھا گیا ہو۔ نجی  فریقین 

ثالث اور حکومتیں دونوں بڑھتے ہوئے جدید ذرائع کی مدد سے بٹ کوائن  بالک 

چین کی نگرانی کرتی ہیں تا که سابقه سرگرمیوں میں استعمال ہونے والے  بٹ 

کوائنز کی تیزی سے شناخت کر سکیں۔ یه قدرتی طور پر تشویش کا باعث  بنتا ہے 

که کسی دن خراب کوائنز کو ڻرانزیکشنز سے روک دیا جائے گا، جس کے نتیجے 

میں ان کے اچھی نیت والے ہولڈرز کو نقصان اڻھانا پڑے گا۔

19 مارچ 2019 کو U.S  کے بیرونی اثاثہ جات کے اختیار کے

دفتر(OFAC) نے اعالن کیا کہ وه ڈیجیڻل کرنسی کو خصوصی طور پر متعین 

نیشنلز (SDNs) کی فہرست میں شامل کرنے پر غور کر رہا ہے، جو کہ وه وجود 

ہیں جن میں ڻرانزیکشن کرنا U.S کے افراد یا کاروباروں کے لئے ممنوعہ ہے۔ 

مزید مشکل یہ ہے کہ OFSC نے ان ایڈریسز کی شمولیت کو خارج نہیں کیا ہے
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 جو حال میں  NDS فہرست پر خراب کواٗٗینز کے مالک ہیں، جس کی وجه سے  خراب 

کریپڻو کرنسی کے معصوم مالکین کو ان کی ملکیت میں موجود خراب کوائنز  سے 

تعلق کے باعث مجرمانه بلیک لسٹ میں ڈال دیا جائے گا۔ اس کے باعث نیو  یارک 

یونیورسڻی کے قانون کے پروفیسر اینڈریو ہنکز کو کہنا پڑا، "تبادلے کی  اہلیت کو 

الوداع کہیں،" اور یه که عوام کو "تازه منٹ کیے گئے کوائنز پر پریمیم یا کھوج کے بعد 

پاک کوائنز" کی ترقع رکھنی چاہیے.8

 ان ترقیوں کو ذہن میں رکھتے ہوئے کریپڻو مارکیٹ میں ایک انقالب اور کئی قائم

شده کریپڻو کرنسیز کے نقصان یا حتٰی کہ معدومی کا تصور کرنا بھی مشکل نہیں۔

مگر ایپک ان چند کریپڻو کرنسیز میں سے ایک ہے جو اس صفحے میں پہلے بیان 

کیے گئے اپنے مضبوط پرائیویسی فیچرز کے باعث اس مسائل سے مکمل طور پر 

گریز کر سکتی ہیں۔ شناخت اور ملکیت اور کے درمیان جوڑ اور ڻرانزیکشن کرنے 

والے فریقین کے درمیان تعلق کو ختم کرنے کی وجہ سے ایپک کو کبھی کسی شخص 

یا سرگرمی سے منسلک نہیں کیا جا سکتا۔ اس طرح ایپک کی قیمت اس کے صارفین 

سے آزاد رہتی ہے اور پرائیویسی اور سکیورڻی کے اونچے درجات فراہم کرتی ہے 

جنہیں مجرمانہ، مالیاتی یا سیاسی حلقوں کے بدخواه افراد آسانی سے توڑ مروڑ 

نہیں سکتے۔ 

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


اِن پڻس آؤٹ پڻس اضافی

 .IV   پیمائش کی اہلیت

پرانے آؤٹ پڻس کے حوالے    

(rangeproofs) ور رینج پروفس
 آؤٹ پڻس اور ان پڻس میں فرق، جمع دستخط 

توثیق اور مہنگائی نه ہونے کو

پڻس اِن  پڻس آؤٹ 

اضافی مقدار

تصویر 2:
ممبل ومبل کے ڻرانزیکشن کے حصے

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

 نتیجے کے طور پر بڑے پولز میں مائننگ مرکزی ہوتی جا رہی ہے اور مہنگے 

کمپیوڻنگ وسائل کا استعمال ہو رہا ہے۔ اگر بٹ کوائن کی بالک چین کی پوری  تاریخ 

کو اس کے بجائے ایپک کیش بالک چین میں اسڻور کر دیا جائے تو یه  تقریبا90ً  

فیصد کم جگه میں پوری آ جائے گی۔ چھوڻا تیز ہوتا ہے کیوں که ہر ڻرانزیکشن کو 

ہے۔ منتقل اور محفوظ ہونے کے لئے کم وقت درکار ہوتا 

 ممبل ومبل بالک تراشنے کے ایک جدید طریقے کے ذریعے یه مسئله حل کرتا  ہے، 

جسے 'کٹ تھرو' کہتے ہیں۔ کٹ تھرو کے کام کا طریقه کار سمجھنے کے  لئے 

بہترین یه ہے که پہلے دیکھا جائے که ممبل ومبل الک چین میں ڻرانزیکشنز اور 

بالکس کیسے بنائے جاتے ہیں۔

غیر   اکثر کریپڻو کرنسیز کو اپنی بالک چینز پر تمام ڻرانزیکشنز کے ڈیڻا کے لئے 

متعین اسڻوریج درکار ہوتا ہے۔ حال میں بٹ کوائن چین ہر روز  0.1353جی بی 

میموری شامل کرتی ہے جبکه ایتھریم کی چین اس سے بھی زیاده تیزی سے،  یعنی

 0.2719جی بی فی دن کے ریٹ سے بڑھ رہی ہے۔ اگر بٹ کوائن کی چین  اپنے 

موجوده ریٹ پر بڑھتی رہی تو سال  2140میں اپنا آخری انعامی بالک مائن  ہونے 

کے وقت تک یه تقریبا6ً  ڻی بی سائز تک پہنچ جائے گی۔ ایتھریم اس تاریخ  تک10

ڻی بی سے بڑھ جائے گا9۔ ممبل ومبل کے بغیر اکثر بالک چینز میں دنیا  بھر کے 

نوڈز سے ڻرانزیکشنز کی تصدیق ضروری ہوتی ہے۔ ڈیڻا بڑھنے کے  ساتھ ساتھ ہر 

نوڈ پر بوجھ بڑھتا ہے۔  200جی بی (تقریباً موجوده بالک چین کا  سائز) پر بھی ڈیڻا 

کی سنکرونائزیشن (ہم آہنگی) کے لئے ایک مستحکم نیٹ ورک اور ہائی اسپیڈ ڈسک 

پڑھنے اور لکھنے کی اہلیت کی ضرورت ہوتی ہے۔
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خفیہ ڻرانزیکشن کے آؤٹ ڻپس

� � ا�ک مم�ل وم�ل پراڈ�ٹ �� جو �م جگہ لی�� وا� ڈیزائن � �دولت پ�ما�ش � اہل�ت م�� اضافہ پ�دا کر�� �� جو ڻران��کشن �ا ای�ک ک�ش �ال� چ��
 ج�سا کہ ا���

�
� وقت � ساتھ ساتھ م��د �م جگہ لی�� ل� ۔ اس � ل�� ذمہ دار کٹ تھرو  فعال�ت �قی�� بنا�� �� کہ �ال� چ��  �� �ار ڈیڻا تلف کر دیتا ��

۔ �م ، �شمول �ٹ کوائن م�� نہ�� ہوتا، اور یہ کہ م�موری اور �مپیوڻنگ �اور � �م � �م �مایہ �اری � ساتھ ن�� نوڈز بنا�� جا سک�� � ک���ڻو کر�س��

۔ م��د براں، جہاں ہر �ٹ کوائن نوڈ � ل�� پوری �ال� جگہ لی�� � �اعث یہ بڑ� پ�ما�� پر پھی� ہو�� ن�ٹ ورک � اہل �� اور غ�� مرک��ت � حامل ��

۔ ، و�اں ای�ک ک�ش � نوڈز �ال�س � چھو�� ذ�� سی�س � ساتھ ن�ٹ ورک سکیور�� م�� حصہ ڈال�� � قا�ل ہ�� � اسڻور کرنا اہم �� چ��
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+
Merkle Trees  ڻرانزیکشن اِن پڻس کا

+
Merkle Trees  ڻرانزیکشن آؤٹ پڻس کا

+

:تمام ایپک کیش بالک چینز میں شامل ہوتے ہیں

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

OFFSETTING TRANSACTIONS ARE NETTED OUT
 تصویر 3 :
ومبل ممبل 

کٹ تھرو سے پہلے اور بعد میں ڻرانزیکشنز

فہرست۔  اضافی قیمتوں اور دستخطوں کی ایک 

 ینڈریو پولسڻرا کی پریزنڻیشنز10سے اخذ کرده تصاویر  2اور3  میں ہم تازه مائن

  کیے گئے ایپک کو سفید ان پٹ سیلز کی شکل میں دیکھ سکتے ہیں۔ ایک جیسے

  رنگوں کے سیلز خرچ کیے گئے متعلقه ان پڻس کے مطابق آؤٹ پڻس کو ظاہر 

 کرتے ہیں۔ کٹ تھرو عمل کے ساتھ بالک میں جگه بچانے کے لئے ان پڻس اور

  ان کے ساتھ خرچ کرده آؤٹ پڻس کو مڻا دیا جاتا ہے، جس سے بالک چین میں

 اسڻور کرنے کے لئے درکار ڈیڻا کی مقدار گھٹ جاتی ہے۔ اگرچه ڻرانزیکشنز

 کو  دستاویز سے نکال دیا جاتا ہے، بقایا اضافی کرنلز ( محض 100 بائڻس)

 مستقل طور پر لکھ لیتے ہیں که ڻرانزیکشنز عمل میں الئی گئی تھیں۔

، مم�ل وم�ل �ال�س پر کٹ تھرو �ا ج�� ج�� �ال�س بن�� جا�� ہ��

رز ، اس ط�ح ط��ل الم�عاد طور پر �ف �ال� ہ�ڈ اطالق کرتا جاتا ��

� اور ڻران��کشن کرنلز  250 �ائ�س)، خ�چ نہ � گ�� ڻران��کش��
�
 (تق���ا

)۔ گرن، جو مم�ل وم�ل � النچ ہو��  100 �ائ�س رە جا�� ہ��
�
 (تق���ا

� ، �� دکھا�ا کہ �ٹ کوائن � جت�� � ڻران��کش�� وا� دو�ی پراڈ�ٹ ��

� � سائز �ا 10 ف�صد � �ٹ کوائن � چ��  � تعداد � حامل مم�ل وم�ل چ��
� � ل�� 11۔ م��د براں، ا�ک نوڈ �ا سائز "�ٹ کوائن سائز � چ�� �

 ہو �

، جو ممکنہ طور پر چند سو م��ا �ائ�س تک �م ہو�� � چند GB ہوتا ��

 قا�ل ہو �ا۔"12
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 یه بٹ کوائن سے واضح طور پر مختلف ہے، جس میں ہر نوڈ پر پوری بالک چین 

محفوظ ہونا الزمی ہے۔ وقت کے ساتھ ساتھ بٹ کوائن کی بالک چین کے مقابلے  ایپک 

کیش کی بالک چین کی کم جگه لینے کی اہلیت بڑھتی جائے گی اور اس  کے ساتھ ہی 

ایپک کیش نیٹ ورک میں نوڈز کی شرکت سے متعلقه الگت بھی  گھڻے گی۔ شرکت 

کرنے میں کم رکاوڻیں نیٹ ورک ڈیزائن کی نوڈ کی تہه کی الزمی لچک کو یقینی بنانے 

گی۔ میں مدد کریں 

 ممبل ومبل کے استعمال اور کٹ تھرو عمل کے ذریعے چین تراشنے کے اطالق  کے 

ذریعے ایپک کیش بالک چین ایسے طریقے سے پیمائش کی اہلیت فراہم کرتی  ہے 

جسے اکثر کریپڻو کرنسی کی کمیونڻی نظر انداز کر دیتی ہے۔ یه وه ہے جو  بٹ کوائن

اور اس جیسے پراجیکڻس کی بنیاد یعنی غیر مرکزیت استعمال کرتا  ہے۔ چاہے ایک 

کوائن ایک سیکنڈ میں کتنی بھی ڻرانزیکشنز پر عمل درآمد کے  قابل ہو، اگر یه ایک 

وسیع اور متنوع نیٹ ورک کے ذریعے قائم نه رکھا جائے تو  اس کا کیا فائده ہے؟ اگر 

میموری کے مطالبات ایسے ہوں که توثیق باآلخر مضبوط  مائننگ کے ڈھیر تک جا 

پہنچے تو غیر مرکزی ماحولیاتی نظام بنانے کی کریپڻو  کرنسی کمیونڻی کی تمام 

کوششیں ختم ہو جائیں گی۔ اضافی گزرتے مواد کے لئے  فراہم کرنے کے لئے ایپک 

کیش ترقی کے نقشے میں قلیل المیعاد ہدف کے طور پر ایک بجلی کے انداذ لیر 2 کا 
اطالق کرنے کا منصوبه بنایا گیا ہے۔

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


 V.   رقم کی پالیسی
 ایپک کیش اور بٹ کوائن کی رقم کی پالیسی ایک سی ہے۔ ایپک کیش کی گھومتی ہوئی سپالئی پہلے تیزی سے پھیلتی ہے اور پھر 2028 میں بٹ کوائن کی  اس 

کے بعد یه ڈھلتے ہوئے ریٹ پر بڑھتی ہے، یہاں تک که یه 2140 میں21  ملین ایپک کی زیاده سے زیادهI گھومتی سپالئی کے ساتھ ہم آہنگ ہو جاتی ہے۔  سپالئی 

تک پہنچ جاتی ہے۔ ایپک کیش میں طویل المیعاد قیمت کا اسڻور بننے کی خصوصیات موجود ہیں کیوں که اس کے اخراج  کی الئف سائیکل کے کسی بھی  نقطے پر 

گھومتی ہوئی سپالئی معلوم ہوتی ہے اور ایک طے شده زیاده سے زیاده سپالئی پر اختتام پزیر ہوتی ہے۔ ایپک کیش کی رقم کی پالیسی کو درج ذیل چار عناصر 

سے ممتاز کیا جاتا ہے

ایپک کیش کی رقم کی پالیسی کو درج ذیل وجوہات کے تحت بٹ کوائن کی نقل کرتے ہوئے بنایا گیا ہے

دوران   اس کی زندگی کے پہلے نو برسوں کے دوران تیز اخراج، جس کے 

96.8 فیصد ) مائن کیا جاۓ گا۔ 20,343,750 ایپک (کل سپالئی کا 

 اخراج کے صحیح ریڻس کو اس صفحے کے  اخراج کا شیڈول 
کے سیکشن میں بیان کیا گیا ہے؛

 سال2140  میں21  ملین ایپک کی زیاده سے زیاده سپالئی حاصل ہو 

جائے گی، یه  تقریباً وہی وقت وه گا جب بٹ کوائن21  ملین یونڻس کی 

زیاده سے زیاده سپالئی کو پہنچے گا؛

2028 کے نزدیک  24 مئی   پک کی گھومتی سپالئی اور اخراج کا ریٹ 

ایپک کی وحدانیت پر بٹ کوائن کی ان خصوصیات سے ہم آہنگ ہو جائیں  

گے۔ وحدانیت کے بعد اخراج کا ریٹ تیزی سے کم ہو گا جبکه گھومتی ہوئی 

گی؛ سپالئی ڈھلتی ہوئی رفتار سے بڑھے 

 ایپک کا8  اشاریوں کی تقسیم کا ڈھانچه ہے، یعنی که:1  ایپک  

100,000,000 فری مین کے برابر ہے (جیسے1  بٹ کوائن 

100,000,000ستوشی کے برابر ہے)۔

 بِٹ کوائن کی معاشیاتی بنیادوں کے ساتھ معاہده، یعنی گھومتی سپالئی کی  

نایابی اور متوقع ہونا اس کی مضبوط قیمت کے اسڻور کی خصوصیات کی 

بنیاد ہے۔

 عوام پہلے ہی بٹ کوائن کے ماڈل اور اس کے آغاز کے بعد پچھلے10 

سالوں میں اس کے ثابت شده ڻریک ریکارڈ سے واقف ہے۔ بٹ کوائن کی  

گھومتی سپالئی سے تقریباً ہم آہنگ کرنے اور بٹ کوائن کی زیاده سے  زیاده 

سپالئی اور تقسیم کی ڈھانچے کی نقل کرنے سے ایپک بڑی تعداد میں قبولیت 

کی جانب سب سے کم مزاحمت واال رسته اپناتا ہے۔
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VI. اخراج کا شیڈول
 ایپک کیش میں مائننگ کے کل 33 دور ہیں، جن میں سے ہر ایک میں اس سے پچھلے دور کی نسبت بالک کے انعامات میں کمی واقع ہوتی ہے۔ ایپک جنیسز،

 یعنی وه تاریخ جس پر ایپک کا پہال بالک مائن کی گیا تھا، 1 اگست 2019 کو واقع ہوا تھا۔ فی منٹ 1 بالک مائن کیا جاتا ہے۔ پہلے پانچ دور ایپک کی کل سپالئی

 کا تقریباً 97 فیصد پیدا کریں گے، اور تقریباً نو سالوں میں بٹ کوائن کے 20 سالوں کے اخراجات کے برابر آ جائیں گے۔ اسے ان لوگوں کے لئے 'گھڑی کی

سوئیاں پیچھے موڑ دینے' کے مترادف سمجھا جا سکتا ہے جو بٹ کوائن کا شاندار عروج دیکھنے سے محروم رہے۔

0
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21

Jan 3rd 2009 اپیک کا آغاز

Coin
Supply
(m)

بٹ کوائن کی سپالئی ایپک کیش کی سپالئی

Dec 31st, 2140

ت
نی
دا
ح
و

ہم آہنگی

دور 1 2 3 4 5 6 7

بالک کا انعام 16 8 4 2 1 0.15625 0.078125

آغاز کی تاریخ Aug 1, 
2019

Jun 29, 
2020

Oct 11, 
2021

Jun 3, 
2023

Aug 10, 
2025

May 24, 
2028

May 22, 
2032

اختتام کی تاریخ Jun 29, 
2020

Oct 11, 
2021

Jun 3, 
2023

Aug 10, 
2025

May 24, 
2028

May 22, 
2032

May 20, 
2036

(لمبائی (دنوں میں 334 470 601 800 1019 1460 1460

آغاز کی سپالئی 0 7,695,360 13,109,760 16,571,520 18,875,520 20,342,880 20,671,380

اختتام کی سپالئی 7,695,360 13,109,760 16,571,520 18,875,520 20,342,880 20,671,380 20,835,630

کل سپالئی کی شرح فیصد 36.6% 62.4% 78.9% 89.9% 96.9% 98.4% 99.2%

ڻیبل 1: مائننگ کے پہلے سات ادوار کے لئے اخراج کا شیڈول۔ تاریخیں قریب قریب اندازاً ہیں۔

تصویر 4: ایپک اور بٹ کوائن کے اخراج کے شیڈول

 ایپک کی وحدانیت (2028) پر ایپک کی گھومتی سپالئی بٹ کوائن کی گھومتی  

سپالئی کو قطع کرے گی، اور اس نقطے پر ایپک کیش بٹ کوائن کا بالک کے  انعام 

اور آدھا کرنے کا طریقه اپنا لے گا، جس کے تحت ہر چار سال بعد بالک کا  انعام 

آدھا گھٹ جاتا ہے۔ واحد استثنٰی یه ہے که ایپک کے بالکس ایک فی منٹ کے  ریٹ 

پر مائن ہونا جاری رکھیں گے، جبکه بٹ کوائن کا ریٹ ایک بالک فی دس  منٹ ہے۔ 

ایسا کرنے سے ایپک کی گھومتی سپالئی اتنی بقیه موجودگی تک بٹ کوائن کی 

گھومتی سپالئی کے ساتھ تقریباً مساوات برقرار رکھے گی۔

 ڻیبل1  کا اخراج کا شیڈول مائننگ کے پہلے7  ادوار کے آغاز اور اختتام کی  

تاریخیں، ان سے متعلقه بالک کے انعامات اور ہر دور کے لئے گھومتی سپالئیوں  

کا نتیجه بیان کرتا ہے۔ اختصار کی خاطر ادوار8  تا33  ڻیبل میں شامل نہیں کیے  

گئے۔ ان ادوار کے لئے یه سمجھنا کافی ہونا چاہیے که ہر اگلے دور کا بالک انعام  

پچھلے دور کے انعام کی قیمت سے آدھا ہو گا، بالکل بٹ کوائن کی طرح۔ ان میں  

سے ہر ایک دور کے دوران خارج ہونے والے ایپک کی مقدار4  ساله دور (تقریباً 

1460دن) کے بالک انعامات کا مجموعه ہو گی۔
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13 Tevador, RandomX, 28 March, 2019,
https://github.com/tevador/RandomX

 VII. مائننگ

RandomX اور CPUs

ProgPow اور GPUs

1

2

CuckAToo+31 اور ASICs

EPIC CASH EPIC PRIVATE INTERNET CASH 13

3

 ایپک کیش کی بالک چین کمپیوٹر ہارڈ ویرئ کی کئی اقسام کو قبول کرتے ہوئے غیر مرکزیت حاصل کرنے کی کوشش کرتی ہے۔ آغاز میں ایپک مائننگ   

GPUs ، CPUsاور   ASIC  اور تین بالرتتیب ہیشنگ الگورتھمز استعمال کرتی ہے RandomX ، ProgPow : اور +CuckAToo31 ۔  

چین کی ساملیت کوخطرے میں ڈالے بغیر عام طریقے سے الگورتھمز کو پاؤر آنرکھتے ہوۓ بدال جا سکتا ہے۔ 

�  بہ�� بنا د�ا گ�ا   �� ۔ یہ پروگرامز پر �� ترت�ب RandomX  ا�ک پروف آف ورک ال�ورتھم   �� ج� عام استعمال  � CPU � ل��

: ، جن م�� درج ذ�ل اہداف کو پورا کر�� � ل�� ک�� م�موری ہارڈ تکن�ک�� استعمال ہو�� ہ�� عمل درآمد استعمال کرتا ��

؛ سداد •   ا�ک چپ وا� ASICs � ڈو�ل�مینٹ �ا ا�

•عام استعمال CPUs � پر خصو� ہارڈو   ��� �  فعال�ت � فائدے کو�م � �م کرنا۔

L3 ا 256 � �� اور�  L2 cache ،  �� � 16 ا�  L1 cache، RAM  کے ساتھ ایپک کو مائن کرنے کے لئے فی مائننگ تھریڈ  2 جی بی مادی  CPUs

۔ یہ سمجھنا ناممکن
�

13۔ونڈوز 10 ڈیوا��� کو 8 �� �� �ا م��د ر�م در�ار ہو � �
ورت ہو � cache� 2 ا�م �� � ملحقہ تقرری � ��

۔  ای�ک ک�ش مائ�نگ ن�ٹ ورک م�� � �� یو � آغاز م�� نہ�� کہ مستقل ق��ب م�� م��ائل فونز قا�ل عمل مائ�نگ نوڈز بن سک�� ہ��

شمول�ت �مپیوڻنگ � �م ذرائع رکھ�� وا� ک�� افراد � ل�� ای�ک ک�ش ن�ٹ ورک کو محفوظ بنا�� م�� مدد کر�� ہو�� �ال� انعامات

۔ حاصل کر�� �ا یہ ا�ک شاندار موقع ��

پروگرام � مطابق پروف آف ورک (پرا� پو) ا�ک ال�ورتھم �� جو م�موری ب�نڈ ود اور ر�ا�� � �� ترت�ب سلسلوں � ب��ادی
، اور ا�ک �� �� یو � ک�� شمار�ا�� خصوص�ات �ا فائدە اڻھاتا �� اور اس ط�ح ہارڈ و��� � توانا�� � �ل ق�مت شمار پر منح� ��

۔ چونکہ پرا� پو کو خاص طور پر استعمال � �� �� یوز �ا پورا فائدە اڻھا�� � ل�� ت�ار ک�ا گ�ا کو فعال طور پر استعمال کرتا ��
۔ اس ط�ح پرا� پو �ا ال�ورتھم بڑ� ، خصو� ہارڈ و��� � ذر�� واضح طور پر ز�ادە فعال�ت حاصل کرنا مش�ل اور مہن�ا �� ��

، ج� ا��� ک�� د�گ��روف آف ورک ال�ورتھمز، ج�سا�ہ �ٹ کوائن  ن�ل�� � تراغ�ب �م کرتا ��
�

ASIC   پولز � ل�� �� �� یوز � آ�
۔ ، یہ پھر ب� عام طور پر دس��اب ہ�� ۔ ا�رچہ � �� یوز ، �� �� یوز جت�� زور آور نہ�� � ا�س ایچ اے-256 م�� د�کھا جاتا ��

�اور ہاؤ�� Nvidia  اور AMD   � چل�� تکن�� تر�� � ساتھ � �� یوز ، �� �� یوز � او�ر مائ�نگ � ک�� حلوں پر �� یونٹ �
 اور ہا�� پراس�سنگ �اور � مجمو� � �اعث �� کہ

�
۔ یہ اس ہر جگہ موجود� ب��اد پر ا�ک ساتھ عمل درآمد کر�� � قا�ل ہ��

۔ ، ج�سا کہ ڻ��ل 2 م�� ظاہر ک�ا گ�ا ��
�

ابتدا�� ادوار م�� �� �� یوز ز�ادە تر مائ�نگ �گر� � ر�ڑھ � ہڈی فراہم ک��ں �

CuckAToo31++  �کو سائ��ل ال�ورتھم � ا�ک  ASIC   استعمال کرسک�� وا� �� ج� ڈچ �مپیوڻر سائ�س دان ، جان ڻرومپ
۔ ASIC  � مزاحمت �ار CuckARoo29  �ا رشتہ دارCuckAToo31+ �� ترت�ب دو حصوں پر مشتمل گرافس  �� ت�ار ک�ا ��

۔ ز کو اس گراف � راسوں � گزر�� دی گ�� لم�ا��  'N' �ا چکر تالش کر�� �ا �ام دیتا �� تخلیق کرتا �� اور مائ��

+

https://github.com/tevador/RandomX
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دور 1 2 3 4 5 6 7

دن 334 470 601 800 1019 1460 1460

CPUs 60% 30% 10% 5% 5% 5% 5%

GPUs 38% 65% 62% 40% 20% 10% 10%

ASICs 2% 5% 28% 55% 75% 85% 85%
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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

تصویر 5: ڻیبل 2 کے مطابق ہر دور کے لئے مائننگ کے انعامات کی تقرریاں دہرائی کی جائے گی۔
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 ڻیبل :2 مائننگ کے انعامات کی تقرریاں دہرائی کی جائے گی۔ زیاده سے زیاده غیر مرکزیت کے حصول اور نیت ورک کے طویل المیعاد فوائد کو مّد نظر 

رکھتے ہوئے تقرریاں کی جائیں گی۔

، �ع�� کہ حل �ا وقت خام پراس�� �ا GPU � رفتار � �جا�� م�موری �  یہ م�موری پر منح� ڻاسک ��
PoW ��۔  ن�ی�� � طور پر �کو سائ��ل � ال�ورتھمز �م گر� پ�دا کر�� ہ�� اور روای  ب�نڈ ود پر منح� ��

۔ ASIC استعمال کر سک�� واال    استعمال کر��  ہ��  ال�ورتھمز � �س�ت  واضح حد تک �م توانا��
ی �ا �اعث SRAM +CuckAToo31  � س�نکڑوں ا�م �� استعمال کر�� ہو��  GPUs   � فعال�ت م�� بہ��

� اخت�ارات � پ�ما�ش � ۔ �اآلخر ASICs  مائ�نگ � ت�� ب�تا �� ج�کہ �قیہ م�موری � I/O  م�� بند ر�تا ��
۔ مگر شمول�ت � خاطر آغاز م�� CPUs اور GPUs  � متعلق  سب � بڑی ممکنہ معاش�ات پ�ش کرتا ��

، �اآلخر ASICs اس مفرو�� پر مائن ک�� گ�� مائ�نگ � انعامات �ا ا�ک چھوڻا سا حصہ مختص ک�ا گ�ا ��
�ت �ا اندازە ل�ا�� ہ�� کہ CuckAToo31+ � ل�� ڈیوا�س بنا�� والوں �ا ا�ک �ال� � انعامات � ا���

نظام آ�� �ا۔ مسا�ق�� ماحول�ا��

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


وحدانیت کے بعد ایپک فاؤنڈیشن کے کردار کا تعین ایپک کے تقسیم کاروں کی خود مختار کارپوریشن

(EDAC) کرے گی، جسے دینے سے پہلے فاؤنڈیشن تیار کرے گی۔ 

 ایپک بالک چین فاؤنڈیشن کو مائننگ کے انعامات کی ایک شرح فیصد کے حساب سے فنڈ کیا جاتا ہے، جسے درج ذیل ساالنہ ریڻس کے مطابق بالک کے انعامات میں سے

:.کاڻا جاتا ہے

ڻیبل 3: فاؤنڈیشن کے مائننگ میں امداد کے ساالنہ ریڻس، مائننگ کے انعامات کی شرح فیصد کے طور پر۔

2020 2019 سال 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028

مائننگ کے انعامات کی شرح فیصد 8.88 % 7.77 % 6.66 % 5.55 % 4.44 % 3.33 % 2.22 % 1.11 % 1.11 % 0 %

 ایپک جنیسز (2019) سے آغاز اور ایپک کی وحدانیت (2028) پر اختتام کرتے ہوئے، مائننگ کے عمل کے دوران ایپک کی ایک تقرری کو مائننگ میں امداد کی طرح 

گا۔ واپس ایپک بالک چین فاؤنڈیشن کو بھیج دیا جائے 

 ایپک بالک چیل فاؤنڈیشن مالیاتی ڻیکنالوجی کی صنعت سے شراکت داریاں قائم کرتے ہوئے ایپک کیش کے منصوبے کے آغاز کے ابتدائی سالوں میں تکنیکی ترقی اور 

اس کی آگاہی اور استعمال کی تشہیر کے لئے وقف کی گئی ہے۔
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مائننگ میں امداد 4



 کٹ تھرو – جگه میں کمی النے، نیٹ ورک کی توثیق میں بڑے پیمانے شرکت کی حوصله افزائی کرنے اور غیر مرکزیت کا انتظام کرنے کے لئے بالک 
چین سے اضافی معلومات مڻانا؛

کوائن جوائن – ایپک کریپڻو کرنسی کی تبادلے کی اہلیت کو یقینی بنانے کے لئے ایک بالک میں ڻرانزیکشنز کو اکڻھا کرنا؛

  Dandelion++پروڻوکول – ایک دوسرے سے جڑے چینلز میں رابطہ قائم کرتے ہوئے ڻرانزیکشنز عمل میں النے اور نوڈز کے ایک 

ہے؛ وسیع نیٹ ورک پر پھیالنے کا عمل جس میں ڻرانزیکشنز اور ان کے آغاز کا رابطہ کاٹ دیا جاتا 

ڻرانزیکشن کرنے والے فریقین کے لئے ایک وقت کے استعمال کے لئے پرائیویٹ چابیاں بنانے کے لئے   والٹ کے کوئی ایڈریسز نہیں – 

ایک بڑی ملڻی دستخط کا استعمال، جس میں والٹ کے ایڈریسز کی ضرورت مکمل طور پر ختم ہو جاتی ہے۔

VIII. حرف آخر
' کے طور پر شناخت کروانے کا عزم لیے ہوئے ہے، یه غیر مرکزی ڈیجیڻل سونے کے طور پر بٹ کوائن کی تسلیم شده جگه کے لئے   ایپک 'غیر مرکزی ڈیجیڻل چاندی 

ایکسچینج کا مخالف ذریعه ہو گا۔ ایک کہیں کم توانائی استعمال کرنے والے اور ماحول دوست ہارڈویئر کی بنیاد کے ساتھ کھوئی ہوئی تبادلے کی اہلیت کو دوباره متعارف  

کرواتے ہوئے ایپک کیش اختیار کا توازن واپس انفرادی صارفین کی جانب جھکا دیتا لے، جو حالیه مرکزی بنانے کے رجحانات سے کھال فرق ہے۔ بٹ کوائن کی  معاشیات، 

گیم تھیوری، اور ثابت شده پروف آف ورک فارموال کے ساتھ بہترین جدید بالک چین ڻیکنالوجی کے مجموعے کا نتیجه ایک بال بھروسه، ناقابل تغیر پزیر اور  غیر مرکزی 

( کی صورت میں سامنے آتا ہے جو قابل پیمائش، قابل تبادله ہے اور اپنے صارفین کی پرائیویسی کی حفاظت کرتا ہے۔ ایپک کیش کی بالک چین  کھلی،  )ایپک  کرنسی 

عوامی، حدود سے عاری اور سنسر شپ کی مزاحمت کر سکنے والی ہے۔ یه اپنے صارفین کی پرائیویسی اور دولت کی حفاظت کرتی ہے اور مائننگ کے ذریعے  نیٹ 

ورک کی سپورٹ میں اپنا ہارڈ ویئر استعمال کرنے والوں کو انعامات دیتی ہے۔ ہر ایپک کو پروف آف ورک کے ذریعے مائن کر کے وجود میں الیا جاتا ہے۔ سپالئی صفر 

ہے۔ سے شروع ہوتی ہے اور حالیه طور پر چلتے فعالیاتی ڻیسٹ نیٹ کے ساتھ نیٹ ورک کا منصفانه آغاز سمجھا جا رہا 

: حقائق ایپک کیش کے بنیادی 

 Epic Cash مائننگ اگست  2019سے شروع ہو گی۔

ایپک کیش کی بالک چین ممبل ومبل پر مبنی ہے۔

 ایپک کیش کی رقم کی پالیسی کو تقریباً نو سالوں میں ایپک کی گھومتی سپالئی کو بٹ کوائن کی گھومتی سپالئی کے ساتھ ہم آہنگ کرنے اور سال 2140   

میں بٹ کوائن کے ساتھ ہی21  ملین یونڻس کی زیاده سے زیاده سپالئی پر پہنچنے کے لئے تیار کیا گیا ہے۔ یه مہنگائی میں کمی التی ہوئی پالیسی شفافیت،

نایابی اور سپالئی کے متوقع ہونے کی ضمانت دیتی ہے، جس سے طویل المیعاد قیمت کے اسڻوریج کی سکیورڻی کو فروغ ملتا ہے۔
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IX.تکنیکی خصوصیات
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:

 پراجیکٹ کا نام : ایپک کیش
 کرنسی کا نام : ایپک

بالک کا دورانیه : 06 سیکنڈز
بالک کا سائز: 1 ایم بی 

آغاز کی سپالئی: 0 
اختتام کی سپالئی: 21,000,000

جنیسز بالک: اگست 2019
 اتفاق رائے  

 RandomX (CPUs)، ProgPow (GPUs) اور  
(CuckAToo31+ (ASICs

: لنکس 

www.epic.tech 

t.me/EpicCash – ڻیلی گرام

t.me/EpicCashUrdu

http://t.me/EpicCash


X. لغت
ASIC

 دو حصوں پر مشتمل گراف

اندھا کر دینے واال عنصر

بالک کا انعام

 مخفی ذخیره

گھومتی سپالئی
 CPU

Cut-Through 

 غیر مرکزیت

 اخراج

(MimbleWimble) زائد  

آغاذ (تقریب )
GPU

Halving (بٹ کوائن کے لئے آدھا کرنا)
Hash

 Hashing الگورتھم (فعل )   

Homomorphic Encryption 
 ناقابل تغیر پزیری

 (MimbleWimble) داخلہ

I/O 

چپس یپلیکیشن کے مطابق جڑے ہوئے سرکٹ؛ واحد مقصد کے لئے تیار کرده 
 دو علیحده سیڻس میں اس طرح توڑے گئے گراف کے راسوں کا سیٹ کا ایک سیٹ میں موجود گراف کے کوئی 

 سے بھی دو راس ملحق نہیں۔

 انکرپشن میں مدد کے لئے ڈیجیڻل پیغام میں متعارف کروایا گیا ایک بے ترتیب عنصر؛ دو فریقین کا مشترکہ راز جو اس
 مخصوص ڻرانزیکشن اور ڻرانزیکشن کرنے والے فریقین کی عوامی اور نجی چابیوں کے ان پڻس اور آؤٹ پڻس انکرپٹ

کرتا ہے۔16.

 نئے بالک میں ڻرانزیکشنز کی تصدیق کے لئے کیے جانے والے حساب کتاب کے انعامات کے طور پر نیٹ ورک کی جانب سے
تقسیم کرده نیا ایپک

 ہارڈ ویئر یا سافٹ ویئر کا ایک جز جو ڈیڻا کو اسڻور کرتا ہے تا کہ اس ڈیڻا کے لئے مستقبل کی درخواستوں پر تیزی سے عمل
درآمد کیا جا سکے۔

دیے گئے وقت پر موجود ایپک کی مقدار۔

 مرکزی پراسیسنگ یونٹ: کمپیوڻر کا جز جو کمپیوڻر کے دیگر ہارڈ ویئر اور سافٹ ویئر کے اکثر احکامات کی تشریح کرنے اور
ان پر عمل درآمد کرنے کے لئے ذمہ دار ہوتا ہے۔

 ممبل ومبل بالک چین کا عمل، جس میں بالک میں جگہ بچانے کے لئے ان پڻس اور ان کے ساتھ خرچ کرده آؤٹ پڻس کو مڻا دیا
جاتا ہے، جس سے بالک چین میں اسڻور کرنے کے لئے درکارڈیڻا کی مقدار گھٹ جاتی ہے۔

ایک نیٹ ورک کے آپریشنز اور انتظام کی انتشار کی حالت۔

 مائنرز کے حاصل کرده نئے ایپک کی تخلیق۔ بالک چین میں ڻرانزیکشنز کی تصدیق ہونے پر ہر 60 سیکنڈز بعد ایپک تخلیق ہوتا
ہے۔

وه نقطہ جس پر ایپک کی گھومتی سپالئی بٹ کوائن کی گھومتی سپالئی سے ہم آہنگ ہوتی ہے (مئی 2028)۔

آؤٹ پڻس اور ان پڻس میں فرق اور دستخط (تصدیق اور مہنگائی نہ ہونے کو ثابت کرنے کے لئے)۔

 کسی شے یا سامان کی خاصیت جس میں انفرادی یونڻس تبادلے کے قابل ہوتے ہیں اور ان کا کوئی حصہ دوسرے سے مختلف
.نہیں ہوتا۔

پہلے ایپک بالک اور بالک چین کے آفیشل آغاز کی مائننگ۔

 گرافکس پراسیسنگ یونٹ: ایک یونٹ جس میں ڈسپلے کے فنکشنز کے لئے خصوصی قابل پروگرام الجک چپ (پراسیسر)
 کریپڻو کرنسی کی مائننگ کے لئے کارگر ہو سکتے ہیں۔ GPUs موجود ہو۔ صارف

 ہر چار سال بعد ہوتا ہے۔ آدھا کرنے کے ہر ایونٹ کے بعد سپالئی کا ریٹ 50 فیصد گھٹ جاتا ہے۔ ہیشنگ فنکشن

استعمال کرتے ہوئے بنیادی ان پٹ نمبر سے نکالی گئی قیمت۔

 ریاضی کا ایک الگورتھم کو غیر متعلق سائز کے ڈیڻا کو متعین سائز کے ایک ہیش سے جوڑتا ہے جسے ڈیجیڻل دستخط بنانے
.

کوڈز اور توثیق کے دیگر طریقوں کے لئے استعمال کیا جاتا ہے۔ (MACs) اور ان کی تصدیق کرنے، توثیق کے پیغامی 

 انکرپڻڈ معلومات کو ڈیکرپٹ کیے بغیر اس پر حساب کتاب کرنے کا ایک طریقه۔ )پروگرامنگ میں( وه حالت جس میں ایک 
آبجیکٹ کی تخلیق کے بعد اسے تبدیل نہیں کیا جا سکتا۔

 ممبل ومبل کی ڻرانزیکشن کا ایک جز جو ڻرانزیکشن کے ارسال کرنے والے فریق کی نمائندگی کرتا ہے؛ سابقہ
ڻرانزیکشنز کے آؤٹ پڻس سے بنایا گیا۔

 ن پٹ/آؤٹ پٹ؛ انفارمیشن پراسیسنگ سسڻم، جیسا کا کمپیوڻر اور بیرونی دنیا، ممکنہ طور پر انسان یا کسی اور
انفارمیشن پراسیسنگ سسڻم کے درمیان رابطہ۔

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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Epic Singularity

 تبادلے کی اہلیت

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


 زیاده سے زیاده سپالئی

Memory-Hard

 مرکل درخت

MimbleWimble 

زائد دستخط

گره

One Way Aggregate Signature  
(OWAS)

 (MimbleWimble) اخراج

Pedersen Commitment Scheme

ذاتی کنجی

Proof of Work (PoW)

عوامی کنجی

  RAM (بے ترتیب رسائی کی میموری)

رینج پروف

    (ڈیجیڻل)   

  SRAM (ساکن بے ترتیب رسائی کی میموری  ) 

 مواد کا اخراج پر سیکنڈ

بھروسے کی غیر موجودگی

اس نقطے پر ایپک کی مقدار جس کے بعد گھومتی سپالئی مزید نہیں بڑھے گی (21,000,000 ایپک)۔

        کئی کنکشنز کو ایک ہی وقت میں ایک ساتھ کوششیں کرنے سے باز رکھنے کے لئے بہت سے

 RAM  کا استعمال۔ میموری ہارڈ فنکشنز وه الگورتھمز ہیں جن کے حساب کے اوقات کا فیصلہ ڈیڻا محفوظ کرنے  

کے لئے دستیاب  میموری کرتی ہے۔ انہیں میموری پر مبنی فنکشنز بھی کہتے ہیں۔ 

 کمپیوڻر سائنس کی ایپلیکیشنز میں استعمال ہونے واال ایک ڈیڻا سڻرکچر۔ بالک چینز میں مرکل درخت بڑے ڈیڻا سڻرکچرز کی
فعال اور محفوظ توثیق کو ممکن بناتے ہیں۔

 کسی تخلص کے حامل شریک کار کا پیش کرده ایک پروڻوکول ، بٹ کوائن ڈویلپرز کے چیٹ روم میں عرفیت ڻام ایلوس جیڈوسر
سے چل رہا ہے۔

 ایک ڈیجیڻل دستخط کی اسکیم جو صارفین کے ایک گروه سے ایک واحد دستاویز پر دستخط لیتی ہے۔ عام طور پر ایک ملڻی
.دستخط الگورتھم ایک مشترک ڈھانچہ بناتا ہے جو تمام صارفین سے علیحده علیحده اجتماع کی نسبت چھوڻا ہوتا ہے۔17

 ایک کمپیوڻر جو پیر ڻو پیر طریقے سے ڻرانزیکشنز اور بالکس سے متعلق معلومات تقسیم کرنے کے لئے نیٹ ورک میں موجود
دیگر نوڈز کو بالک چین نیٹ ورک اور شاخوں سے جوڑتا ہے۔

 ڻرانزیکشن کا دستخط کئی دستخطوں سے مل کر بنتا ہے جسے اس طرح انکرپٹ کیا جاتا ہے کہ مجموعے کے حصے انفرادی
 دستخطوں کا حساب کرنا انتہائی مشکل ہوتا ہے۔ممبل ومبل کی ڻرانزیکشن کا ایک جز جو ڻرانزیکشن کے وصول کرنے والے

فریق کی نمائندگی کرتا ہے؛ آئنده ڻرانزیکشنز کے ان پڻس کے لئے استعمال کیا گیا۔

 ایک ابتدائی کریپڻو گرافک جو ثابت کرنے والے کو چنی ہوئی قیمت سے متعلق کوئی بھی معلومات دیے بغیر اور ثابت کرنے
والے کو قیمت سے معاہده ختم کرنے کا قابل بنائے بغیر اس سے جوڑتا ہے۔

 پرائیویٹ چابی کوڈ کا ایک چھوڻا سا ڻکڑا ہے جسے متن کی انکرپشن اور ڈیکرپشن کے الگورتھمز بنانے کے لئے ایک عوامی
 چابی کے ساتھ جوڑا جاتا ہے۔ اسے غیر متناسب انکرپشن کے دوران عوامی چابی کی کریپڻو گرافی کے ایک حصے کے طور

پر تخلیق کیا جاتا ہے اور پیغام کو ڈیکرپٹ کرنے اور پڑھے جانے کے قابل شکل میں تبدیل کرنے کے لئے استعمال کیا جاتا ہے۔

 ڈیڻا کا ایک ڻکڑا جسے بنانا مشکل (مہنگا اور وقت لینے واال) ہو، مگر دوسروں کے لئے توثیق کرنا آسان ہو، جو مخصوص
ضروریات کو پورا کرتا ہے۔ پروفس آف ورک کو اکثر کریپڻو کرنسی کی بالک جنریشن میں استعمال کیا جاتا ہے۔

پبلک کی کو پبلک کی کی کریپڻو گرافی میں تخلیق کیا جاتا ہے جو  غیر متناسب انکرپشن الگورتھمز استعمال کرتی ہے۔

کے لئے استعمال کیا جاتا ہے۔  پبلک کی کو پیغام کو پیغام کو پڑھی نه جا سکنے کی شکل میں تبدیل کرنے 

 ایپلیکیشن پروگرامز اور حالیه ، (OS)ایک کمپیوڻنگ سسڻم میں تیز رسائی والی ڈیڻا کی اسڻوریج چپس جس میں آپریڻنگ سسڻم 
ہو۔ طور پر استعمال ہونے واال ڈیڻا رکھا جاتا ہے تا که ڈیوائس کے پراسیسر کو ان تک تیز رسائی حاصل 

 معاہدے کی جانچ جو تصدیق کرتی ہے که ڻرانزیکشن کے ان پڻس کا مجموعه ڻرانزیکشن کے آؤٹ پڻس کے مجموعے سے بڑا 
گئی۔ ہے اور ڻرانزیکشن کی تمام قیمتیں مثبت ہیں۔ رینج پروفس یقینی بناتے ہیں که رقم کی سپالئی کے ساتھ چھیڑ چھاڑ نہیں کی 

 اک چین پروڻوکول کا معیاری حصه، بنیادی طور پر ڻرانزیکشنز اور ڻرانزیکشنز کے بالکس کو محفوظ کرنے، معلومات منتقل

کرنے، معاہدے مینج کرنے اور دیگر ایسے حاالت میں استعمال کیا جاتا ہے جن میں
 کسی بیرونی چھیڑ چھاڑ کی پتا لگانا اور انسداد کرنا اہم ہو۔ یہ بالک چین پر معلومات محفوظ اور منتقل کرنے کے تین فوائد

فراہم کرتے ہیں
:

•
• •
• 

یه ظاہر کرتے ہیں که بھیجے گئے ڈیڻا کے ساتھ چھیڑ چھاڑ کی گئی ہے یا نہیں؛•
ڻرانزیکشن میں ایک مخصوص پارڻی کی شرکت کی تصدیق کرتا ہے؛قانونی 

طور پر اندھا کر دینے واال ہو سکتا ہے۔ •
•

بے ترتیب رسائی کی میموری جو جب تک پاور ملتی رہے، اپنی میموری میں ڈیڻا کے ڻکڑے محفوظ رکھتی ہے۔

ڻرانزیکشنز فی سیکنڈ کا پیمانہ جسے کسی بھی دیے گئے کریپڻو کرنسی پروڻوکول پر چالیا جا سکتا ہے۔

ریپڻو کرنسی نیٹ ورک کی مرکزی فریق کا نفاذ کیے بغیر پروڻوکول کے اصولوں کی پیروی کرنے کی خاصیت۔

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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