عملة و شبكة اكنيسيون Ignition

صممت هذه العملة بغرض القيمة و االستدامة و النمو
لمعرفة المزيد  - https://ignitioncoin.orgمشروع عملة اكنيسيون

المقدمة:

شبكة اكنيسيون و شبكة توكن الخاصة بها و عملة اكنيسيون هي سلعة رقمية
مفتوحة المصدر و ند لند صممت استنادا على أفضل األفكار من أجل تخزين
القيمة للعديد من العمالت الرقمية ،بما فيها البيتكوين .شبكة اكنيسيون تسعى إلى
خلق عملة رقمية وظيفتها األساسية هي التخزين اآلمن للقيمة ،كالبيتكوين  ،دون
أي من القيود الحالية التي يعتقد بأنها ستمنع يوما ما النمو المحتمل للبيتكوين و
حاالت استخدامه.

تم تصميم شبكة اكنيسيون عبر إعادة التفكير بشكل دقيق حول الهدف وراء
تصميم عملة رقمية .إذ أن عملة اكنيسيون ال تركز باألساس على كونها عملة،
رغم قدرتها بسهولة على لعب دور العملة مع رسوم منخفضة جدا .لكن الهدف
األساسي من شبكة اكنيسيون هو أن تكون منصة قوية مصممة الحتواء القيمة و
الثروة وراء اقتصاد العرض و الطلب.

تستغل شبكة اكنيسيون العديد من األفكار والمفاهيم المجربة التي تم إنشاؤها عبر
جميع المجاالت المتعلقة بثورة العمالت الرقمية .مع دمج العديد من التقنيات
والشفرات التي أتاحت نظام اإلثبات المختلط  ،وخفض الرسوم بشكل كبير ،والحد
من العرض والتضخم ،بحد أقصاه  5ماليين توكن  ،وقدرة على القيام بمعامالت
ضخمة في الثانية عبر الشبكة  ،وأكثر.

 ::العملة ::
تم تصميم عملة اكنيسيون بقيمة مستقبلية على مدى عدة سنوات و ذلك من خالل
تحقيق أقصى قدر من الالمركزية ,و الفرص المدرة للربح ,إلى جانب تعزيز
التقنيات المتنوعة ألمن الشبكات ,و توخي الحد األعلى من التوزيع العادل
لألرباح بدءا من اليوم األول.

 ::التوزيع و مواصفات العملة ::

•
•
•
•
•
•
•
•

رمز العملةIC :
العدد اإلجمالي 5,000,000 :
مدة استجابة الكتلة :دقيقتان *الهدف* (ويمكن أن تتغير)
حجم الكتلة  20 :ميغابايت
خوارزمية التعدين :سكريبت
تخصيص الحصص  stakingاألدنى1IC :
مدة تخصيص الحصص ~30 :دقيقة
سعر الماسترنود 3000IC :

 ::التوزيع ::
تفتقر أساليب التوزيع المعروضة في العديد من العمالت الرقمية إلى الكثير من
الخاصيات الرئيسية لتحقيق وظيفتها القصوى كمخزن للقيمة .فعندما يتعلق األمر
بالبيتكوين ،تستخدم خوارزمية هذه العمالت كميات هائلة من الكهرباء و تولد
الكثير من الحرارة .وغالبا ما يصعب إعادة بيع هذه األجهزة أو االستمرار في
األرباح بعد عام أو عامين تقريبا ،و عادة ما يكون الشراء بنفس القدر من
الصعوبة كما عند البيع ،مما يؤدي إلى المركزية .إن التكلفة العالية والشبكة
المحفزة تخلق مشكلة في الطاقة بحيث تتغذى على قوة العديد من الدول يوميا ،
كما تستمر في النمو.
فمع نظام إثبات العمل  ،يمكن الوصول إلى أعلى مستوى من األمن في منع
االستحواذ على الشبكة من قبل جهات خبيثة .و ذلك ألن شروط التعدين تتطلب
عتاد حاسوب حقيقي.
و مع نظام اإلثبات عن طريق الحصص  ،Proof of Stakeالذي تخطط عملة
ايثريوم أن تستخدمه ،تحل الخوارزمية مشكلة التكلفة المرتفعة ،عبر جعل مرحلة
التعدين مرحلة افتراضية ،حيث تضم النفقات الضخمة للطاقة  ،لكن هيمنة الشبكة
من السهل كسبها في حالة سوق صغير من دورة حياة العملة.
و في األخير ،نظام الماسترنود ،مثل الداش كوين ،يتطلب تكلفة رأسمال مرتفعة،
لكن مع تمكين العديد من الميزات التي تتيح قابلية استبدال بضائع مماثلة
والمعامالت الفورية و ذلك عبر توجيه نظام الماسترنود.
تهدف عملة اكنيسيون إلى تقوية مستخدميها عبر إتاحة العديد من الطرق لولوج،
قدر اإلمكان ،عملية توليد العمالت  ،من خالل التوزيع العادل لألرباح بدال عن
طلب المزايا عند توزيع التوكن ،و من خالل دمج طرق التوزيع المختلفة هذه،
باإلضافة إلى إنشاء بعض الخصائص الخاصة بنا.

المرحلة  :: 1التوزيع األولي ::

االعتقاد الجوهري وراء خلق عملة اكنيسيون هو إنشاء أنماط توزيع مختلفة ،و
التي تساعد في إبقاء ال مركزية العملة الرقمية .ولهذا السبب نسعى إلى التوزيع
العادل للعمالت األولية التي تضمن استمرارية محركات الشبكة.

يخلق نظامي اإلثبات عن طريق الحصص و الماسترنود سيناريو البيضة و
الدجاجة ،مما يقتضي وجود عمالت في محافظ مستخدمي الشبكة لبدء تأمين
ومعالجة معامالتهم.

و لبدء العمل بنظام تخصيص الحصص  stakingو نظام الماسترنود ،سنقوم
بتوليد  IC 100.000في بداية الشبكة الحية ،و التي سيتم توزيعها على
المساهمين في التطوير( %0.4من مجموع العمالت) ،و تباع مباشرة في
البورصات ( %1من مجموع العمالت) ،و تعطى كمكافآت ( %0.6من مجموع
العمالت).

التعدين و تخصيص الحصص و الماسترنود ستكون كلها متاحة منذ اليوم األول.

المرحلة  :: 2أنماط التوزيع بعيدة المدى ::

الهدف األساسي من تصميم و هندسة هذه العملة هو تعزيز الخصائص التي تجعل
منها قالبا مثاليا ،و قد قررنا ذلك بناءا على بعض المبادئ االقتصادية األساسية
التي وجهت قراراتنا حول خصائص العملة.

و أهم مبدأ هو المبدأ المتعلق بمستويات التضخم فيما يخص السعر و رسملة
السوق .و غالبا ما تشهد العملة أو األصل الذي يتضخم (يتولد) بسرعة تراجعا
في السعر ،بسبب زيادة العرض بشكل أكبر عن الطلب .ويتم االحتفاظ بملكية
العملة أو األصل اللذان يعرفان انخفاضا مستمرا في السعر لفترة زمنية أقل،
بحيث تفقد أدنى قيمة  ،مما يزيد من الضغط على رسملة السوق كي تنخفض ،إلى
جانب قيام المستخدمين ببيع أصولهم لمستخدمين آخرين قادرين على تخزين
قيمتهم بشكل أفضل أو الرفع منها .و يعتبر من الضروري وجود سوق قوي و
كبير من أجل تخزين و تحويل القيمة من خالل شبكات سلسلة الكتل ،و هكذا فان
اإلمداد المتضخم السريع سيضر بالقوى التي قد يتم كسبها.

و تمنح خاصية الندرة المحدودة للبيتكوين قيمة موثوقة ،إال أن العديد من العمالت
الرقمية الرائدة األخرى  ،مثل االيثيروم  ،تترك هذه الخاصية .ال بأس في ذلك إذا
كنت تريد أن تكون عملتك متاحة من أجل العقود الذكية ،لكن ليس من أجل
التخزين بعيد المدى .فمشكلة البيتكوين هو أنه يصبح باهظ التكلفة بالنسبة للبيئة و
الموارد الطبيعية مع نمو التكلفة الكهربائية .و لسوء الحظ ،ال يوجد نظام إثبات
عن طريق الحصص في العمالت الرقمية التي تضع سقفا إلجمالي العرض .

تحل عملة اكنيسيون هذه المشكلة ،و تنشئ عملة رقمية قوية تعمل بنظام اإلثبات
عن طريق الحصص والتي لها القدرة على تخزين القيمة مع تكلفة ضئيلة للطاقة.

سيكون توزيع العملة على هذا النحو:

اليوم األول :التعدين  ،و تخصيص الحصص  ، stakingو نظام الماسترنود سيتم
تفعيلها في اليوم األول ،و سيتم توزيع  IC 100.000إلى مكافآت وتوزع على
المجتمع وعملية ما قبل البيع إضافة إلى بدأ المكافآت المتعلقة بالتطوير.
إلى غاية الكتلة  : 262800توزيع مليون عملة ،تضم توكنز اليوم األول  ،و
إجمالي المكافآت لكل كتلة خالل هذه المرحلة هي .IC 3,4
إلى غاية الكتلة
. IC 0.95

: 1314000

توزيع مليون عملة ،مجموع كتلة المكافأة هو

إلى غاية الكتلة
. IC 0.75

: 2628000

توزيع مليون عملة ،مجموع كتلة المكافأة هو

إلى غاية الكتلة
. IC 0.4

: 5256000

توزيع مليون عملة ،مجموع كتلة المكافأة هو

إلى غاية الكتلة  : 2628000توزيع مليون عملة ،ثم رسوم مقابل العائدات
فقط من التعدين /تخصيص الحصص /الماسترنود .مجموع كتلة المكافأة يصل
إلى توليد . IC 0.12 ،IC th5.000.000
و سيأخذ كل هذا الشبكة إلى ما مجموعه  5مليون  ICعلى مدى  50سنة .و
ستكون عملية التوزيع هذه حوالي  50عا ًما.

 ::حاالت االستخدام ،الخاتمة ::

لعملة اكنيسيون هدف رئيسي واحد ،و هو أن تكون مخزنا للقيمة ،و يتطلب ذلك
التركيز على قابلية استبدال بضائع مماثلة  ،واألمن  ،والخصوصية  ،والكفاءة ،
والتضخم المنخفض  ،والالمركزية القصوى والفرص المدرة للربح المدمجة التي
تحفز النمو  ،مما يسمح بالمشاركة في الشبكة.
و يتوقع أن تكون حالة االستخدام متعلقة باألشخاص الذين يرغبون في تخزين
القيمة بأمان على المدى الطويل  ،و األشخاص الذين يحبون فكرة البيتكوين
لكنهم يشعرون أن ذلك محدود بسبب القيود التي ستعيق إمكاناتها الحقيقية في
نهاية المطاف .و ستتيح شبكة اكنيسيون ألي شخص إمكانية تخزين القيمة بأمان
مع مرور الوقت.
و يمكن أيضا أن تستخدم هذه العملة على مستوى المعامالت و المدفوعات
بصورة سريعة و بقدرة عالية ،مع سعة أكبر بكثير للمعامالت و سرعة أكبر من
البيتكوين و البيتكوين كاش أو الليتكوين ،باإلضافة إلى رسوم أقل من
. IC0.00000001
تطوير عملة اكنيسيون وشبكة اكنيسيون مدعوم من قبل جميع البرامج الحالية
التي تدعم إدماج البيتكوين  ،وذلك ببساطة عن طريق تغيير بعض المعايير .و
تطوير برامج جديدة بسهولة على قمة شبكة اكنيسيون كما هو األمر بالنسبة
للبيتكوين!
تم تصميم نظام اكنيسيون من أجل النمو المالي واالستدامة.

