تمهيد-:
جميع التقنيات لها مميزات وعيوب .لذلك قمنا بدمج اكثر من فكرة تقنية في إنشاء عملة معدنية واحدة .هذه
العمله اطلقنا عليها اسم  CrypticCoinوهي تعطي مستخدمينا القدرة على االختيار والمقارنة الستخدام اآللية
السرية التي تناسبهم CrypticCoin .هي عملة مصممة للمستخدمين لتقديم األدوات المناسبة لهم.
القاعدة التي اتبعناها في مشروعنا هو دمج مزيج من نسخة قوية لعملتين هما ((Verge & ZeroCash
برتوكول  ZeroCashهو بروتوكول أنظمة  zk-SNARKوبروتوكول  Vergeوهي إصدار مختلط (تقنيات
التسلل المعلوماتي) .ومع ذلك  ،فإننا ال نعني ان  CrypticCoinسيقدم فقط هاتين اآلليتين  ،ومع مرور
الوقت الكثير من تقنيات الخصوصية سيتم إضافتها على سبيل المثال  ،المعامالت السرية إضافة لتقنيات
خصوصية أخرى إلى  .CrypticCoinيحتوي  CrypticCoinأيضًا على إجراءات أمان محسنة خاصة تم
بناؤها لمواصلة تعزيز النظام البيئي األمن داخل .CrypticCoin
مع هذه المميزات الوظيفية المقدمة من  CrypticCoinوالتي سيتم تقديمها للمجتمع لذا نقترح ونشجع
االستخدام المحمي أن يكون بشكل افتراضي.

المقدمة
تستند معظم العمالت المشفره على  blockchainsفي عمليات الدفع والتخزين "كما هي" في دفتر السجالت
للعامة  ،مثل التفاصيل ومثل العنوان العام للمرسل والمستلم  ،ودفع
blockchains
الالمركزي .ألن
المبلغ عن كل معاملة  ،فضال عن التاريخ من جميع المعامالت يمكن أن ينظر إليها من قبل أي شخص .بينما
العناوين العامة هي ال ترتبط صراحة بهويات المستخدمين الحقيقية  ،فهناك طرق لمعرفة المزيد عن
المستخدمين وعاداتهم في اإلنفاق والعالقات مع بعضهم البعض باستخدام المعلومات المخزنة في
 blockchains.في معظم الحاالت  ،المحافظ المستخدمة لعمل المعامالت االلكترونية ال تدعم ميزات اخفاء
الهوية أثناء االتصال داخل  .blockchainsيمكن تحديد موقع المستخدم بواسطة عنوان  IPالخاص و يتم
استبعاد الجهاز المستخدم وخصوصية المعاملة.
بينما عملة ) CrypticCoin (CRYPتستخدم نظام تشفير غير مركزي ومفتوح المصدروهي العملة التي تهدف
إلى ربط أفضل الممارسات بخصوصيه وعدم الكشف عن الهوية لمستخدميه CrypticCoin .يسمح
للمستخدمين االنخراط في المعامالت المباشرة بسرعة وعلى مستوى عال من الخصوصية.

أقصى دعم للمعرفه
اعتبارً ا من  ، 2018-18-1كان هناك ما يقارب  7،598،607،351من الناس الموجودون على كوكب األرض  ،وبالتالي
الحد األقصى الذي سيتم توزيعه من العمالت هو نفس عدد سكان االرض  7،598،607،351عملة نقدية مشفره .نحن جميعا
نستحق ان نسيطر وندير أعمالنا ومعامالتنا بخصوصيه تامة.

التكامل المكثف في بروتوكول ZeroCash
يعزز  CrypticCoinكثير من مستويات األمان والخصوصية باستخدام مميزات بروتوكول  .ZeroCashباستخدام
بروتوكول ZeroCashيحسن الخصوصية عن طريق إضافة مستويات من المعامالت وضمان أن يتم تحويل الدفعات
بحيث ال تﺤﺘﻮي على أي معلﻮمات عامة حﻮل عﻨﻮان الﻤﺮسﻞ  ،او عنوان المستقبل أو أي مبالغ محولة .يتحقق ذلك عن
طريق إضافة مستوى القطع النقدية الثانوية إلى العمالت األساسية الموجودة .يمكن لكل مستخدم تحويل العمالت
االساسيه المعدنية الى عمالت معدنية فرعية ( )1 :1لتكون قادرة على تحويل المزيد من األموال بطريقة اكثر
خصوصية .يمكن للمستخدمين تحويل العمالت المعدنية الفرعية مرة أخرى إلى العمالت األساسية ( )1 :1في أي وقت
عندما يريدون.
يستخدم  CrypticCoinأيضًا وظيفة  Zerocashمن خالل تنفيذ نوعين جديدين من المعامالت :معامالت Fresh Mint
ومعامالت  ,Pourوالتي يتم تسجيلها في دفتر الحسابات العام كذلك.
تسمح معاملة  Fresh Mintللمستخدمين بتحويل عدد محدد من العمالت األساسية (خصم من أي واحد من حسابات
العمالت األساسية المملوكة) إلى نفس العدد من العمالت المعدنية الفرعية (المسجلة في أي من الصناديق الفرعية
المملوكة حسابات العمالت المعدنية (.
تتكون معاملة Fresh Mintمن التزام تشفير والذي يحدد كمية العمالت المعدنية المحولة وعنوان المالك ورقم تسلسلي
فريد .ويستند االلتزام على مزج مهام  ، SHA-256والتي تسمح إلخفاء كل من المبلغ المحول وعنوان المالك ومع ذلك
 ،يتم إنشاء االلتزام بحيث يمكن ألي شخص التحقق أن العملة الفرعية الملتزمة لها القيمة المطالب بها.

التكامل المكثف في بروتوكول ZeroCash
تسمح تعامالت  Pourللمستخدم بإجراء عملية دفع خاصة عن طريق االستهالك لبعض كميات العمالت المعدنية الفرعية
التي يملكها المستخدم من أجل إنتاج نفس المبلغ من العمالت المعدنية الفرعية للمتلقي .يتم التحقق من صحة المعاملة عن
طريق استخدام  zero-knowledge proofيمكن معرفة المزيد:
)(https://en.wikipedia.org/wiki/Zero-knowledge_proof

معاملة  Pourتعمل (حتى) عدد عملتين معدنية فرعية مدخلة و تعطي (حتى) عدد عملتين معدنية فرعية مخرجة ،وذلك
بتطبيق إثبات المعرفة الصفري zero-knowledge Proof :
 يمتلك المستخدم اثنين من العمالت المعدنية الفرعية المدخلة. كل واحدة من العمالت المعدنية الفرعية المدخلة تظهر في بعض معامالت Mintالسابقة أو  Pourكعمالت مخرجة.-تساوي القيمة اإلجمالية للقطع النقدية الفرعية المدخلة القيمة اإلجمالية للقطع النقدية المخرجة.

تستهلك صفقة  Pourالعمالت المعدنية الفرعية من خالل الكشف عن تسلسل األرقام  ،ولكن ال تكشف عن أي معلومات
أخرى مثل كمية العمالت المعدنية الفرعية أو المدخالت أو عناوين أصحابها.

التكامل المكثف في بروتوكول ZeroCash
تستهلك صفقة  Pourالعمالت المعدنية الفرعية من خالل الكشف عن تسلسل األرقام  ،ولكن ال تكشف عن أي
معلومات أخرى مثل كمية العمالت المعدنية الفرعية أو المدخالت أو عناوين أصحابها.
معامالت  Pourتقوم كذلك باخراج كمية من العمالت األساسية .هذا الميزة يمكن استخدامها لتحويل العمالت المعدنية

الفرعية إلى عمالت معدنية أساسية أو الدفع لرسوم التحويل.
بالنسبة لمعامالت  ،Pourيمكن ألي شخص التحقق بان  zero-knowledge proofالواردة فيه مقبوله .من أجل
الكفاءة  ،استخدامنا التكامل الستخدامات بروتوكول  Zerocashوالمسمى ب Zero-Knowledge Succinct Non-
 interactive Arguments of Knowledgeويسمى نظام  zk-SNARKوهي عباره عن zero-knowledge
 proofوهي كذلك قصيرة خاصة وسهلة التحقق.

الخصوصية كخيار تشغيل وايقاف للمعامالت
مستخدمي  CrypticCoinلديهم القدرة على اختيار نوع المعاملة التي يريدون اجراءها -عامة أو خاصة.
يتم تسجيل المعاملة العامة في قاعدة بيانات الحسابات العامة  public ledger CrypticCoinفي نموذج يمنع تغييره في عنوان
المرسل العام ،عنوان المستلم العامة للعملة ومبلغ الدفعة من  CRYPالمحولة.
.
يمكن إجراء هذا النوع من المعامالت إذا كان من الضروري إثباتها إلى طرف ثالث من قبل المرسل  ،في الواقع  ،إجراء معاملة
معينة.
يتم تسجيل معاملة  CrypticCoinخاصة في قاعدة بيانات الحسابات العامة باستخدام مفتاح عام لمرة واحدة يتم إنشاؤه بواسطة
خوارزمية خاصة .عنذ تحليل  blockchainمثل هذه التعامالت ال يمكن تعقبها في قاعدة بيانات الحسابات العامة وال يمكن تعيينها
بشكل فريد إلى معاملة أخرى  ،لذلك ال يوجد إمكانية تحليل نشاط أي عضو في الشبكة باستخدام قاعدة البيانات للحسابات العامة،
وبأي كمية تبادل.
يتم تحسين المعامالت الخاصة عن طريق تنفيذ بروتوكول ،ZeroCashوالذي يخفي تماما المبلغ المحول وبيانات تعريف المعاملة.
وسوف يزيد من خصوصية المدفوعات عن طريق استهالك النقود المعدنية المحولة من قبل المرسل من أجل إنتاج نفس الكمية
الجديدة لعمالت معدنية للمستلم ،لن يكون لدى العمالت المستلمة تاريخ .بغض النظر من نوع المعاملة  ،واالتصال بين محفظة
المستخدم والكتلة بحيث يتم إخفاء الهوية بشكل افتراضي من خالل إخفاء عنوان  IPالحقيقي للمستخدم عند إجراء المعامالت.
يتم تحقيق مستويات عالية من الخصوصية وعدم الكشف عن الهوية من خالل التكامل الفعال من مثل هذه التقنيات مثل:
 ،Hybrid Stealth Addressingميزة اخفاء الهوية و التشويش على العنوان .

 /Hybrid Stealth Addressingالعنوان الخفي
عندما يقوم المستخدمون بإنشاء حساب  ، CrypticCoinسيكون لديهم مفتاح عرض خاص  ،مفتاح إنفاق خاص  ،وعنوان عام .يتم
استخدام مفتاح اإلنفاق إلرسال المدفوعات ويستخدم مفتاح العرض لتقديم المعامالت الواردة الموجهه لحسابات المستخدمين .ال يحتاج
المستخدمون التفاعل مع هذه المفاتيح مباشرة  ،جميع الحسابات (ومفاتيحها ذات العالقة) يتم ادارتها بواسطة محفظة المستخدم .ومع
ذلك  ،يمكن لصاحب المحفظة الوصول إليها إذا لزم األمر.
تم استخدام كل من مفتاح اإلنفاق ومفتاح العرض لبناء العنوان العام ل  CrypticCoinو الذي يقدمه المستخدمون إلى المرسل الستالم
الدفعات .المستخدمين يمكن أن تزيد من خصوصياتهم من خالل توفير عناوين عامه  CrypticCoinمختلفة للمرسلين (المستخدمين
ينشوؤن حسابات منفصلة للتفاعل مع مراسلين مختلفين) .ولكن حتى في هذه الحالة  ،فإن جميع معامالت المستخدمين لمرسل محدد
مرتبطه مع بعضها البعض في قاعدة بيانات الحسابات العامة باستخدام نفس عنوان  CrypticCoinالعام.

ً
واحدا لكل مستخدم عنوان Hybrid
لقد قمنا بتقوية تقنية  Stealth Addressingالتي تسمح للمستخدمين بنشر عنوا ًنا
Stealthوفي نفس الوقت يزيد بشكل كبير من خصوصية المدفوعات المستلمة.
تسمح وتتطلب عناوين  Stealth Hybridالمرسل إلنشاء عنوان  CrypticCoinواحد عشوائي لكل معامله نيابه عن
المستقبل .لذلك سيحصل المستلم على جميع دفعاته الواردة من الدفعات القادمة والتي تدهب الى عنوان CrypticCoin
العام الفريد من نوعه على  ، blockchainsحيث ال يمكن أن ترتبط إما بعناوين المستلم المنشورة ( Stealthاو
 )publicأو أي عناوين معامالت أخرى.
يمكن استرداد هذه العناوين العامة  CrypticCoinالفريدة فقط من قبل المستلم .باستخدام " Hybrid Stealth
 ، "Addressingفقط المرسل و المستلم يستطيع تحديد المكان الذي تم فيه إرسال الدفعة .ال يمكن الي شخص
القدرة على ربط عناوين المحفظة ببعضها عن طريق التتبع في سلسلة الكتل بلوك تشين.

 /Hybrid Stealth Addressingالعنوان الخفي
مميزات مفتاح :Hybrid Stealth Addressing

ال يمكن ربط عناوين  Hybrid Stealthبالعامة الي عنوان  CrypticCoinانشئ لمرة واحده عشوائيًا أو أي عناوين عامةأخرى  CrypticCoinلمرة واحدة.
يمكن استرداد العناوين Hybrid Stealth Addressingمن قبل المستلم فقط.-يمكن فقط للمستلم ربط جميع المبالغ المدفوعة باستخدام  Hybrid Stealth Addressingالخاصه بهم.

يتم تحقيق وظيفة  Hybrid Stealth Addressingمن خالل نظام تشفير منحنى بيضاوي الشكل .Diffie-Hellman
)(ECDHعناوين CrypticCoin Hybrid Stealthعبارة عن سلسلة تتكون من مفتاح عرض عام ومفتاح إرسال
الجمهورمن المستلم .أثناء إجراء الدفع و يتمكن أي مرسل من حساب قيمة مفتاح فريد لمرة واحدة للمستلم على أساس
Hybrid Stealth Addressingخوارزمية  ECDHيضمن مفتاح المره الواجه العام ال يمكن إجرائه بهندسة عكسية
للمفتاح وال يمكن ألي شخص آخر تكراره .يمكن تحديد موقع هذا اإلخراج من خالل محفظة المستلم أثناء فحص
blockchainمع مفتاح العرض الخاص بالمحفظة .بعد الكشف عن اإلخراج وعند استرداده  ،يمكن لمحفظة المستلم
حساب مفتاح خاص لمرة واحدة والمرسله مع المفتاح العام لمرة واحدة من اإلخراج .إذن  ،محفظة المستلم يعرف
دائما عن الرصيد المتاح الحالي .يمكن للمستلم أن ينفق الناتج باستخدام مفتاح اإلنفاق الخاص بالمحفظة.

 / IP Obfuscationالتشويش
لتحسين خصوصية االتصال بين محفظة المستخدم و  ،blockchainsجميع توزيعات المحفظة (كاملة وخفيفة)
ستدعم عدم الكشف عن هويتك خارج منطقة العمليات .يتم ذلك عن طريق دمج خدمة التشويش IPفي
التوزيعات.
يتم استخدام  Torجهاز توجيه ( (  The Onion Routerكخدمة تشتيت  IP.إنه نظام ال مركزي يتيح
االتصاالت المجهولة عبر الشبكة.
العمل على تشتيت معلومات عناوين IPعن طريق بروتوكول اإلنترنت عن طريق خداع التوصيالت من
العقدة إلى العقدة بشكل عشوائي  ،والقضاء بشكل فعال على أي مسارات تشكيل.
يعيد  Torتوجيه حركة مرور اإلنترنت للمستخدمين عبر شبكة ترحيل مجانية في جميع أنحاء العالم إلخفاء
موقع المستخدمين واهتماماتهم من أي شخص يراقب الشبكات أويقوم بتحليل حركة المرور الشبكات.
يستخدم  Torآلية توجيه  ، Onionوالتي يتم تنفيذها بواسطة متداخلة التشفير على طبقة التطبيق من حزمة
.TCP / IP
يقوم  Torبتشفير البيانات المرسلة  ،بما في ذلك عنوان  IPالتالي للعقدة  ،و يرسل من خالل دائرة افتراضية
من المرحالت المختارة عشوائيا.
كل حزمة في دائرة افتراضية تقوم بفك تشفير الطبقات الضرورية فقط من حزم البيانات لمعرفة أي من
البيانات التي جاءت من والى عمليه المبادله الرسلها بعد ذلك .يعيد الحزمة ويرسلها.
الحزمة األخيرة تقوم يفك تشفير كافة طبقات التشفير وإرسال البيانات األصلية إلى الوجهة المقصودة دون
معرفة عنوان  IPألصل حقيقه المصدر.

 / IP Obfuscationالتشويش
ألن توجيه جميع االتصاالت مخفيا جزئيا في كل قفزة في الدائرة االفتراضية  ،آلية التوجيه Onion routing
تقضي على إمكانية تحديد أقران التواصل النهائي من قبل أي شخص يمكنه مراقبة الشبكة.
ويهدف استخدام  Torلحماية الخصوصية الشخصية للمستخدمين  ،وكذلك حريتهم وقدرتهم على إجراء
اتصاالت سرية من خالل حفظ أنشطتهم على اإلنترنت من المراقبة.

وسيتم توسيع وظيفة التشويش على بروتوكول اإلنترنت عن طريق تكامل تكنولوجيا  I2pداخل محافظ .I2p
(مشروع اإلنترنت غير المرئي) هي خدمة شديد التشويش باستخدام  ipv6التي تشبه  ، Torولكن لديها بعض
المزايا الرئيسية األخرى.
بدالً من التوجيه القائم على الدائرة مع  ، Torيقوم  I2Pبإجراء توجيه قائم على الرزم يشبه توجيه  IPعبر
اإلنترنت .باإلضافة إلى ذلك  ،ال تعتمد  I2pعلى خدمة الدليل المركزي للحصول على معلومات المسار مثل
Tor.ويستخدم توزيع جداول هاش المقسمة ) (DHTsلتنسيق حالة الشبكة  ،لذلك يتم تحديث مسار الشبكة
بشكل حيوي .أيضا I2p ،يؤسس نفقين مبسطه و مستقله لحركة المرور من وإلى كل مضيف على عكس
 Torوالتي تكون على هيئة دائرة واحدة أحادية االتجاه.

 /Walletالمحافظ
 CrypticCoinيوفر للمستخدمين محافظ  QTكاملة لسطح المكتب وخفيفة الوزن و محافظ إلكترونية لجميع أنظمة
التشغيل الشائعة .Windows ،MacOS ،Linux
سيوفر  CrypticCoinلمستخدمي الهاتف المحمول "سهل االستخدام" lightweightمحافظ ذات تصميم فريد ألنظمة
تشغيل الهواتف المحمولة الشائعة .Android & iOS
جميع محافظ  CrypticCoinتدعم ميزات إخفاء الهوية بشكل افتراضي من خالل االختباء عنوان  IPالحقيقي للمستخدم
عند إجراء المعامالت  ،أي ان جميع المحافظ تحوي على  Torالمتكامل خارج منطقة العمليات . .لذلك  ،ال تملك
المحفظة أي قدرة داخلية على االتصال أو بث بيانات المستخدم عبر اإلنترنت الواضح.
لزيادة أمان المستخدم  ،تتمتع محافظ الدعم متعدد التوقيع ،والتي تتطلب أكثر من مفتاح واحد لتنفيد العمليه .أيضا ،
محافظ قادرة للتعامل مع معامالت المسح رمز  QR P2Pمع التحقق الفوري .العمالء قادرون أيضًا على استيراد رموز
QRمن محافظ الورق لسحب األرصدة منها للتخزين الخامل إذا رغبت في ذلك .جميع محافظ lightweight
Electrum-basedال يحتاج إلى تنزيل  blockchainكامال  ،بدال من ذلك يطلب المعلومات الالزمة من خوادم
ان خوادم  Electrumال تخزن حسابات
Electrumالبعيدة اآلمنة التي تتعامل مع بقية شبكة .CrypticCoin
المستخدمين باستخدام مفاتيح خاصة .ال تترك المفاتيح الخاصة أجهزة المستخدم مطل ًقا وال تتم مشاركتها مع اآلخرين.
محافظ  lightweight Electrum-basedتعمل بالكهرباء بسرعة مع انخفاض إعادة استخدام المصدر  ،وليس لها أي
تأخير للمزامنة األولية وتكون دائما محدثه.

 /Walletالمحافظ

تساعد محفظة  lightweight Electrum-basedالتي تعمل بالكهرباء على حماية المستخدمين من أخطائهم

الخاصة ويسمح للمستخدمين الستعادة محفظتهم بطريقة سرية باإلضافة إلى ذلك  ،فإنه يوفر حل تخزين خامل
وسهل االستخدام .هذا يسمح للمستخدمين تخزين كل أو جزء من عمالتهم المعدنية بطريقة غير متصل
بالشبكة .أثناء استخدام المحفظة  lightweight Electrum-basedتتم المعامالت عبر تاكيد مدفوعات

مبسط ) ، (SPVوهي تقنية تسمح للمحفظة بالتحقق من المعامالت من خالل إثبات المضمون ؛ وطريقة
للتحقق ما إذا كانت المعامالت المعنيه يتم تضمينها في مجموعة واحده دون تحميل المجموعه بأكملهاSPV .
يسمح بتأكيدات دفع فورية تقريبًا نظرً ا ألنها تعمل بمثابة عمالء غير مرتبطين التي تحتاج فقط إلى تحميل

رؤوس مجموعات الكتل  ،والتي هي بشكل كبير أصغر من المجمموعات الكاملة.

 / FreeCOتوزيع مجاني
لم يتم إطالق  CrypticCoinمن خالل االكتتابا االولي  .ICOحيث أن المؤسسون يدفعون مقابل تطوير
وإطالق  CrypticCoinوما يرتبط به من النظام البيئ دون جمع ماليين الدوالرات باستخدام االكتتاب . ICO
بدال من توزيع الحصة األولية من  CrypticCoinsفقط بين المؤسسين  ،الفريق والمستشارين اقترحوا توزيع
 CrypticCoinللمجتمع عن التسجيل المبكر.
.
في البداية  ،سيطلق  CrypticCoinعرض العملة الحرة) (FreeCOوتوزع عمالت مجانية للمشتركين األوائل
الذين سيشاركون في FreeCO.عالوة على ذلك  ،سيكون هناك فترة ما بعد تحرير  FreeCOللتحفيز أعضاء
المجتمع  ،وتشجيع المشاركين النشطين وتعزيز عملة التشفير لجعل مجتمعنا اكثر وعيا ً وتطورا.
تقتصر كمية العمالت المعدنية التي سيتم توزيعها خالل  FreeCOعلى  ٪5من إجمالي عمالت
CrypticCoin.كمية العمالت المعدنية التي سيتم توزيعها خالل فترة ما بعد  Freecoيقتصر على  ٪ 10من
مجموع عمالت .CrypticCoin
هنا في  CrypticCoinتقرر القيام بأشياء بشكل مختلف وإعطاء عمالت معدنيه مجانا للمجتمع .األهم من ذلك
 ،نحن نريد أن نشجع المجتمع المبتدئ ودخوله في عالم التشفير لجعله أكثر شهرة ما واستيعاب طاقة العمالت
المشفره .إنها رؤية فريق  CrypticCoinلبناء وإطالق شيء يؤمنون به ويوفر االمان وعدم الكشف عن
الهويه والخصوصيه لكل انسان.

 / FreeCOتوزيع مجاني

سيتم توزيع  CrypticCoinsمجانا من خالل آلية الروابط لمرة واحدة خالل
FreeCOوما بعد  FreeCO.يمثل الرابط لمرة واحدة شهادة هدية لكمية من
CrypticCoinsالعمالت الحرة التي تحددها ادارة مشروع  CrypticCoinوينفذ
قرار المؤسسين والفريق االستشاري .افراد مجتمع  CrypticCoinسيحصل
أعضائه المسجلين على عمالت مجانية باستخدام هذه الروابط لمرة واحدة .كل ما
هو مطلوب هو اتباع الرابط لمرة واحدة وتقديم عنوان شفرة العملة الذي سيقابله
المبلغ المقابل من  CrypticCoinsوالذي سينقل على الفور من  FreeCoأو ما بعد
FreeCo

اقتصاديا
 CrypticCoinتنطلق ومووله المصاريف بالكامل ,سيتم إصدار فقط  7.6مليار عمله (351 ،607،598،7
على وجه الدقة) من عمالت  .CrypticCoinsمن مجموع  CrypticCoinsسيتم انتاج  %55من العمالت
وسيتبقى  %45من العمالت مخصصه للتعدين للست سنوات القادمة ( 6سنوات تعدين) .الغرض من انتاج
 %55وآلية توزيعها كالتالي:

سيتم حجز  ٪30من  CrypticCoinsمسبقة التعدين للمؤسسين .سيتم تحويل هذا المبلغ إلى  30محفظة ( ٪1لكل محفظة).

سيتم حجز  CrypticCoins ٪ 10مسبقة الصنع للمستشارين ،السفراء والتوسع وأغراض النمو سيتم تحويل هذا المبلغ إلى 20
محفظة ( ٪ 0.5لكل محفظة).
سيتم حجز  CrypticCoinsبنسبة  ٪5مسبقة التعدين للـعمالتالمجانيه و سيتم نقلها إلى العنوان المخصص من تجمع لـعمالت مجانيه
سيتم حجز  CrypticCoinsبنسبة  ٪10مسبقة التعدين لـعمالتمجانيه الحقا و سيتم نقلها إلى العنوان المخصص من تجمع لـعمالت
مجانيه

التعدين المتعدد

يدعم  CrypticCoinمتعددة التعدين التي تجمع بين  5دالئل الثبات صحة عمل تجزئه
الخوارزميات Scrypt :و  Blake2sو  X17و  Myr-Groestlو  Lyra2REv2.هذا يعني أن
مجموعة واسعة من الناس مع أنواع مختلفة من أجهزة التعدين لديها فرص متساوية للتعدين
CrypticCoins.باإلضافة إلى ذلك  ،متعدد التعدين يسمح لـ  CrypticCoinبالحصول على حماية
أعلى ضد هجمات Sybil Attacksمقارنه مع العمالت المشفره االخرى والتي تدعم فقط احادية
التجزئة الخوارزمية  .PoWجميع خوارزميات التعدين الخمسة لها نفس مجموعة الوقت المستهدف
وفقط تتأثر معدالت التجزئة بسبب صعوبة الهدف.

خارطة الطريق /الخطط المستقبلية
سيتم تحسين  CrypticCoinباستمرار من خالل تنفيذ ميزات جديدة وتوسيع نظامها البيئي .يتم تنفيذ هذا التطوير المستمر من قبل فريق
التطوير األساسي الذي يتكون من مساهمات دائمة االختصاصات .تتم جدولة تطوير المهام التالية:

منصة المنتدى التي تسمح للمستخدمين باقتراح أي أفكار ستكون مفيدة للمجتمع .وسيتم تقييم هذه األفكار من خالل المجتمع من خالل آليةالتصويت في داخل المنتدى  CrypticCoin.سيتم التصويت على االفكار المختارة وتنفيذها.
 تجمع التعدين الرسمي الذي يدعم التعدين بنا ًء على أي من  5دالئل إلثبات صحة عمل تجزئه الخوارزميات تستخدم في CrypticCoin)Myr-Groestl ، X17 ،Blake2s ،Scryptو .(Lyra2REv2
محافظ محمولة فريدة وسهلة االستخدام لمنصات  Androidو  iOS.بالنسبة وهذه المحافظ ستكون سهلة االستخدام قدر اإلمكان.محافظ مع دمج  I2pالمتكامله .هذه المحافظ على ميزات إخفاء الهوية وستكون كذلك عرض لمستخدمي  CryptoCoinلتعتيم  IPأكثرقوة.
 دردشة  p2pالمشفرة بين أعضاء شبكة  CrypticCoin.نظام الرسائل الفورية ذلك يضمن التشفير وخصوصية اتصاالت  P2Pمستخدمالى اخر.
العقود الذكية -المتكاملة ) RSK. RSK (Rootstockهو  sidechainالثنائي االتجاه الذي يمتد CrypticCoinعن طريق إضافة وظائف
العقود الذكية.
 إطالق الشركة لبطاقات السحب اآللي التي تربط البطاقة االفتراضية والبطاقة البالستيكية .إصدار بطاقات الخصم  ،التي ستدعمالعمالت الورقية (اليورو  ،الدوالر األمريكي  ،الخ)  ،و  ، CrypticCoinوالعمالت المشفره االخرى وتزودها بقدرة تبادل أصلي بين
العمالت المدعومة.
يتم تقديم خريطة طريق تطوير العملة أدناه.
يمكن تغيير خارطة الطريق قليالً بإضافة مهام إضافية وإعادة الجدولة الحالية ومهام جديدة.
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خارطة الطريق /الخطط المستقبلية
ننوي أن يكون لدى ال ُم َبتدين األوائل خيارات متزايدة لإلنفاق وأيضا توسيع معلومات لمجتمع  CrypticCoinفي المستقبل و نسعى الى
قبول العمله في مزيد مواقع الويب لقبول عملة  CRYPكطريقة أخرى للدفع.
حاليا مواقع قليلة (  (Etsy / Overstockاختارت قبول فقط العمالت المشفره ولكن هذه أي ً
ضا فرصة للبائعين إلضافة تدفق األرباح

انشاء سوق العمالت
دعم السوق لقبول عملة  CRYPسواء كان متصل او غير متصل CrypticCoin .لديها خطط للعمل مع البائعين
الستخدام الرمز كوسيلة للتبادل.

خارطة الطريق /الخطط المستقبلية

يوضح هذا الرسم البياني التوسع في السوق من االستكشاف واالستثمارعلى طول الطريق حتى النضج .معظمهم ال
يدركون أننا في وقت مبكروفي استثمارات العمالت المشفره في العالم.

خارطة الطريق /الخطط المستقبلية

يظهر هنا رسم تخطيطي آخر يوضح المكان الذي نتواجد فيه حاليًا في الفضاء.
CrypticCoinفي موقع ألفضل وقت لنمو وتوسيع تكنولوجيا .blockchain

مقارنة خصائص العمالت المشفره

مقارنة خصوصية العمالت أعاله يوضح وجود مقارنة موجزة بين  CrypticCoinوالعديد من خيارات
العمالت األخرى الموجودة في السوق .وهو إيماننا أن  CrypticCoinسوف تنمو وتتطور للوقوف حتى
أخمص القدمين وحتى تجاوز العمالت المعدنية الواردة في هذه القائمة.

