
 المقدمة1.
 

 تقدم شركة Volentix نظام VDex المصمم كنوع من تبادل األصول الرقمیة الالمركزیة الموزعة مع التركیز على تجربة
 المستخدم وتنمیة المجتمع والحكم. من خالل الوصول إلى التقنیات الراسخة والتخطیط لبروتوكوالت جدیدة انتقائیة ذات أولویة على
 األمن والسرعة والتوثیق وسهولة االستخدام وقابلیة التوسع والدعم متعدد األصول ، تعتزم VDex تسهیل المعامالت بین األقران

.EOS .IO من خالل تجمیع مجموعة من التطبیقات الالمركزیة المبنیة على العقود الذكیة 
 

 تتوقع نقطة إطالق VDex مطابقة متطلبات تصمیم Volentix مع التقنیات المتاحة التي تم تركیبها على نظام التشغیل الالمركزي
 EOS.IO. نعتزم اختبار افتراضاتنا عن طریق تطویر النماذج األولیة عبر برنامج EZEOS المخصص ، والذي قمنا بتصمیمه

 وتخصیصه باستخدام أدوات سطر األوامر القریبة من EOS.IO. هذا البرنامج موجود في هاد الرابط
https://github.com/Volentix/ezeos 

 
 
 

.2VOLENTIX 
 

 سیكون نظام Volentix موجوًدا على أربعة أعمدة ، وهو عبارة عن مجموعة من التطبیقات التي تعرف على وجه التحدید باسم
.VDex و Vespucci و Verto و Venue 

 
 

 2.1      المكان
 

VTX لتسهیل توزیع Volentix كمنصة مجتمعیة دینامیكیة تقوم بتجنید ومواءمة أعضاء مجتمع Venue  تم التخطیط ل  منصة 
 VTX،، واألصل الرقمي األصلي للنظام اإلقتصادي Volentix، وتعزیز الوعي بمبادرات Volentix. تم إطالق الموقع مؤخًرا
 في االختبار التجریبي ، حیث ُیمّكن المستخدمین من تبادل VTX ، على سبیل المثال ، للمشاركة في تطویر منتدیات مخصصة ،

 وتقدیم إصالحات لألخطاء ، ومطالبات بالخدمات. تعكس ألواح المتصدرین والمقاییس المباشرة مشاركة المستخدمین. تم إطالق أول
https://venue.volentix.io  في 13 تموز 2018. یرجى زیارة /https:// bitcointalk.org حملة توقیع على منتدى 

 لمزید من المعلومات
 

VERTO       2.2 
 

 ویجري بناء Verto كما محفظة متعددة العمالت لالستخدام مع تبادل الالمركزي VDex وتعتزم تسهیل االحتفاظ الشخصي
 واإلدارة المحلیة للمفاتیح العامة والخاصة في المعامالت الند للند، وذلك بهدف القضاء على مخاطر الخسائر المدمرة الدي یرتبط مع
 صدمة الفشل من مشغلي المركزیة. تخطط Verto الستخدام نظام من العقود الذكیة للحفاظ على الحالة  بین اثنین من عمالء التداول

 ، وهي أبسط العملیات التي یتم إنجازها من خالل المقایضات الذریة. [1]
 

VESPUCCI       2.3 
 

https://github.com/Volentix/ezeos
https://bitcointalk.org/
https://bitcointalk.org/
https://venue.volentix.io/
https://venue.volentix.io/


 یتم تصور Vespucci كمحرك تحلیالت یمكن الوصول إلیه عبر واجهة سهلة االستخدام مع كنز من الوقت الحقیقي وبیانات السوق
 التاریخیة ، مثل تقییم األصول الرقمیة وتحلیل المشاعر. نرغب في تمكین المستخدمین من خالل األدوات الالزمة لرسم ومقارنة
 األصول الرقمیة القابلة للتداول ، والوصول إلى سجالت التداول التاریخیة وتحلیلها ، لرسم االتجاهات واألنماط ، ورصد وتقییم

 تطویر البرامج مفتوحة المصدر. تسعى شركة Vespucci إلى تزوید بیانات أصابعك بالثقة والشمولیة في متناول یدیك من خالل
 تجمیع المعلومات المنتشرة حالًیا في العدید من المجمعات والمواقع اإللكترونیة وغرف الدردشة والمبادالت المختلفة.

 

VDEX        2.4 
 

 الركن الرابع من فولنتكس منصة تداول VDex ، هي منصة األصول الرقمیة القابلة للتداول التي تم تقدیمها بالتفصیل في هذه
 الورقة البیضاء. من أجل االستخدام السلس واآلمن ، فإننا نخطط لدمج VDex مع محفظة Verto الشخصیة الخاصة بك وواجهة

 Vespucci. نتوقع أن تكون VDex قادرة على إدارة المعامالت التي تشمل VTX ومجموعة واسعة من األصول الرقمیة
 ومجموعات العمالت الموجودة من وقت آلخر في جمیع أنحاء العالم. نحن نعمل على تطویر Venue كمكمل إضافي في المقام

.VTX األول من أجل تحفیز ودفع المبادرات القائمة على 
 

 3. الخطة
 

 3.0.1 نظام التشغیل سیاق اإلجراءات المجانیة
 

 لقد قمنا بتقییم أنظمة التشغیل المختلفة كمرشحین للقاعدة التحتیة لتبادل VDex الخاص بنا. على الرغم من أننا نحترم العمل الذي قام
EOS.IO من بین هؤالء رواد األعمال ، فإن عمل ، blockchain به عدد من القادة المعتمدین في األصول الرقمیة وتكنولوجیا 

 كإطار یشبه نظام التشغیل الذي یمكن بناء التطبیقات الالمركزیة علیه ، برأینا ، كما مثالي. یوفر البرنامج الحسابات والمصادقة
 وقواعد البیانات واالتصاالت غیر المتزامنة والجدولة عبر المجموعات. یتم بالفعل تضمین المكونات والبروتوكوالت في النظام

 األساسي ، ویمكن استخدام مجموعة فرعیة لتلبیة متطلبات VDex الخاصة بنا. ستستفید VDex مبدئًیا من المیزات القیاسیة التي
 تقدمها EOS.IO مثل إنشاء الحساب والمحفظة واسترداد المفاتیح المسروقة ، لكننا نخطط الحًقا لتنفیذ بروتوكوالت إلنشاء تبادل

 المركزي من خالل عقود EOS وأدوات أخرى. [2] في ما یلي ملخص لتشجیع المنهجیات:
 

 إجراءات حرة السیاق
 

 تصبح معظم تقنیات التوسع التي اقترحها Ethereum (Sharding ، Raiden ، Plasma ، State Channels) أكثر
 كفاءة ومتوازنة وعملیة ، مع ضمان التواصل السریع بین المجمعات وقابلیة التوسع غیر المنضبطة. سیاق العمل مجاني ویشمل

.blockchain الحسابات التي تعتمد فقط على بیانات المعامالت، ولیس على حالة 
 

JSON / تحویل ثنائي 
 

 تجمع عقود EOS بین قابلیة قراءة JSON البشریة وكفاءة التحویل الثنائي.
 



 الموازاة والتحسین
 

.500ms كل EOS.IO یسمح فصل المصادقة من التطبیق بتسریع أوقات المعالجة وزیادة عرض النطاق الترددي. یتم إنتاج كتل 
 

(WASM) تركیب الویب 
 

 یتیح Web Assembly تطبیقات ویب عالیة األداء ویضمن أیًضا كل تطبیق في وضع الحمایة الخاص به ، والذي یمكن من
 خالله وظائف VDex الحصول على الوصول إلى الشبكة وقیود مساحة اسم نظام الملفات ، والتنفیذ القائم على القاعدة.

++ C / عقود الصدأ 
 

Rust/C++ contracts 

 لغة برمجة C ++ المعروفة والشعبیة تبدو مناسبة للغایة للـ WASM. لدى C ++ دعم التصحیح ومكتبة ناضجة للغایة. یستخدم
 كود البرمجة EOS القوالب بشكل حر ، ویسمح C ++ باستخدام القوالب والحزم الزائد على المشغل لتحدید التحقق من وقت

 التشغیل بدون تكالیف للوحدات. یعید البرنامج تنشیط الحالة في بدایة كل رسالة ، وهي میزة واضحة تبسط صیاغة العقود الذكیة.
 یرفض إطار تجمیع الویب تلقائًیا أي معاملة تعالج الذاكرة بشكل غیر دقیق. في حالة ضرورة تخصیص الذاكرة الدینامیكیة ، یمكن

 للمستخدمین المغادرة إلى مؤشرات ذكیة ألن عقود EOS.IO تستخدم C ++ 14. من الجدیر بالذكر أن أول تطبیق لتكنولوجیا
.Rust من المتوقع أن یكون في (PARSEC Directed Graph Graph (DAG 

 

 3.0.2 تعریف الرسائل وقاعدة البیانات
 

 یتم توحید عقود الخدمات لتوفیر مقیاس أساسي لقابلیة التشغیل البیني فیما بین األنظمة المختلفة من خالل تنسیق نماذج البیانات.
 وبالفعل ، فإن مبدأ تصمیم عقود الخدمة الموحدة یدعو إلى أن تستند عقود الخدمات إلى نماذج بیانات موحدة. یتم إجراء التحلیل على
 مخطط جرد الخدمة لمعرفة وثائق األعمال الشائعة التي یتم تبادلها بین الخدمات. ثم یتم صیاغة هذه الوثائق التجاریة بطریقة موحدة.

 یقلل مخطط المخطط الكنسي من الحاجة إلى تطبیق نموذج تصمیم تحویل نموذج البیانات. [3]
 

 3.0.3 االتصال بین العقود
 

 یتم تبادل البیانات بین العقود من خالل أوراكل ، والتي "في سیاق سالسل الكتل والعقود الذكیة ، هي الوكیل الذي یبحث عن وقائع
 العالم الحقیقي ویحققها ویقدم هذه المعلومات إلى سالسل الكتل الستخدامها من قبل العقود الذكیة". [4 سیكون لكل عقدة نسخة مماثلة

 من هذه البیانات ، الستخدامها في حساب العقد الذكي. بدًال من العقد الذكي الذي یعمل لسحب البیانات ، بدًال من ذلك ، یقوم
 Oracle بتوجیه البیانات إلى سالسل الكتل. في حالة سالسل الكتل ، تتم معظم قراءة البیانات عن طریق االقتراع "نماذج" من أجل

 مراقبة حالة سالسل الكتل وأداء بعض إجراءات االستجابة.
 

 3.0.4 سالسل جانبیة
 

 في EOS.IO ، یخلق إصدار أصل رقمي كتل جانبیة ، وهي آلیة ناشئة تسمح لألصول الرقمیة من كتلة واحدة أن یتم استخدامها
 بشكل آمن في سالسل الكتل المنفصلة ثم انتقل مرة أخرى إلى سلسة الكتلة األصلیة. یتم تعزیز كفاءة المعالجة عن طریق إنشاء كتل
 جانبیة متعددة. تقوم قناة اتصال مشابھة لبرنامج التکنولوجیا (TCP) بین مجموعات مختلفة بتقییم األدلة. بالنسبة لكل جزء ( وحدة



 تنفیذیة متوازیة في دورة) ، یتم إنشاء شجرة مرحلیة متوازنة من التزامات العمل هذه إلنشاء جذر مشترك مشترك مؤقت ؛ یتم ذلك
 لسرعة الحساب المتوازي. یحتوي رأس البلوك على جذر الشجرة مرتزقة متوازنة ، أوراقها هي جذور هذه األشجار الفردیة

 الشوكیة. [2]
 

 3.0.5 السیولة
 

 األصل الرقمي هو السائل إذا تم بیعها بسهولة أو تم شراؤها في أحجام التداول العادیة دون تأثیر كبیر على المدى القصیر على
 السعر السائد في السوق. من أجل تحقیق مثل هذا الوضع ، یجب على أي أصل تجاري أن یتغلب على عتبة حجم تداول كافیة لدعم

 االستقرار. على وجه التحدید ، نتوقع اعتماد المنهجیات التالیة:
 

 بروتوكول loopring مع استخدام عقود EOS.IO التي تعمل كعقد. [5]
 

 تستخدم خوارزمیة بانكور لتحقیق االستقرار في األصل الرقمي. [6]
 

.VDex على شبكة Vespucci (المقایضة الذریة) وفًقا لتحلیالت HTLC یتنقل بین هذه البروتوكوالت و 
 
 

(Atomic مقایضة) هش Timelock 3.0.6 عقود 
 

 عقد Timelock Hashed (HTLC ) [1] هو عقد ذكي یمّكن من تنفیذ معامالت مرتبطة بالوقت. سیتم منح المستخدمین فترة
 قفل متغیرة لمعامالتهم، مع خصم على رسوم المعامالت في مقابل اختیار فترة قفل أطول.

 

NETWORK TOPOLOGY 3.1 
 

 3.1.1 العقد
 

 العقد هي نقاط النهایة الخاصة بتبادل VDex. وظائفها هي:
 

 1. العمل كبوابات ل VDex من خالل Verto المحفظة.
 2. دمج معلومات كتاب الطلبات.

 3. تسویة كتاب الطلبات.
 4. إدارة إلغاء الطلبات.

.RAFT 5. تعیین المهلة لبروتوكول 
 6. بدء العقود لألوامر التي تم شغلها.

 
 تحصل العقد على جزء من الرسوم لكل معاملة. إذا كان لدى المستخدم ما یكفي من األموال ولدیه سجل جید ، فیمكن أن تكون

 محفظة Verto الخاصة به بمثابة العقدة.
 



 3.1.2 التجمیع
 

 تعد مجمعات VDex خوادم Volentix مخصصة ألغراض المحاكاة واألمان. تتمثل إحدى وظائفهم في سحب سجالت وبیانات
  الطلبات ترتیب من العقد إلى تمثیالت موزعة متفرق للذاكرة الزمنیة المؤقتة مثل التطفل [7] للكشف عن الحاالت الشاذة في النظام.

 كما سیستضیف المجّمعون أیًضا مكونات أخرى مثل دفاتر سالسل البیانات الوصفیة و كاشطات سالسل الكتل .
 

 3.1.3 وقت اإلستجابة
 

في اإلستجابة وقت من الدرجة هذه على الحفاظ یمكن [5] ثانیة). 0.5) منخفض بوقت كتلة تأكید على یحتوي EOS.IO                   
سریعة المعاملة تكون ، األساس في ولكن مماثل. استجابة بوقت تعترف السالسل هذه كانت إذا أخرى كتل سلسلة مع                     المعامالت
ال للمعالجة. تقریًبا دقائق عشر تتطلب Bitcoin كتلة أن ، المثال سبیل على ، المعروف من المعادلة. في سرعة األقل                      بالسالسل
احتمال وجود من الرغم على ، أخطاء دون الصفقة قبلت العقدة أن فقط یعني وهذا المعاملة؛ تأكید یتم أن المعاملة التجزئة تلقي                        یعني

 كبیر بشكل عام أن یقبلها المنتجون اآلخرون.
 

 3.2 دفتر الطلبات
 

 دفتر الطلبات هو قائمة أوامر VDex ألوامر الشراء والبیع من المستخدمین المهتمین. یستخدم محرك المطابقة كتاب أوامر لتحدید
 الطلبات التي یمكن الوفاء بها. یسمح بروتوكول Loopring بتخصیص هیكل بیانات دفتر الطلبات. [5] یمكن استخدام الحاویات

 المقدمة من EOS.IO لتحقیق األداء األمثل. [8]
 

 3.2.1 هیاكل البیانات
 

 باستخدام المخزن المؤقت الدائري األول (أوال في الدخول أوال في الخروج) ، یمكن للعقد تصمیم كتب الطلبات لعرض ومطابقة
 طلب المستخدم. تتبع هذه الطریقة نموذج OTC ، حیث یتم وضع أوامر الحد على أساس السعر فقط. [5] من خالل الرجوع إلى
 واجهة تعامل المستخدم EOS.IO ، یستطیع دفتر الطلبات االستفادة من حاویة المؤشرات المتعددة القویة التي یتم مشاركتها بین

EOS.IO العقد عبر نفس حساب 
 

 3.2.2 دفتر الطلبات في السلسلة
 

 دفتر الطلبات على سلسلة هو سجل العروض الموجودة على المحفظة (عقدة) المختارة لتسویة دفتر الطلبات. وهو موجود في قاعدة
 بیانات ثابتة على كل عقدة تشترك في نفس الحساب مثل جمیع العقد األخرى.

 

 3.2.3 دفتر الطلبات خارج السلسلة
 

 بالنسبة إلى المجّمع ، تعمل كتب الطلبات غیر المتصلة باإلنترنت ألغراض المحاكاة واألغراض األمنیة.
 



 3.2.4 عملیة الالمركزیة لتسویة دفاتر الطلبات
 

 ألغراض الالمركزیة ، سوف تتناوب العقد لتسویة دفتر الطلبات. یجب تحدید عقدة االستقرار بواسطة البروتوكول ویجب أن تكون
 جمیع إدخاالت دفتر األوامر من جمیع العقد متاحة لعقد التسویة.نحن نعتقد أن آلیات التوافق RAFT[9]  وPARSEC [10] تقدم

 حلوًال فعالة.RAFT هو خوارزمیة راسخة وسهلة التنفیذ. PARSEC [7] هو أكثر حداثة وأكثر كفاءة ، وذلك باستخدام تكنولوجیا
 الرسم البیاني Acyclic Direct (DAG) والقضاء على الحاجة إلى نسخ السجالت..

 

 3.3 ترتیب التسویة
 

 یحتوي تسویة الطلب على عناصر مألوفة لمعامالت السوق المالیة التقلیدیة. باستخدام تقنیة FIFO لتصمیم دفتر الطلبات ، تعتزم
 VDex التحقق من الطلب ، المخزون ، ومعدل التعبئة ، باإلضافة إلى الحد من الطلبات واإللغاءات.

 

VTX 3.4 
 

 3.4.1 إصدار VTX واالستخدام
 

 VTX هي األصول الرقمیة األصلیة التي سیتم إصدارها واستخدامها في البورصة الالمركزیة VDex. نخطط حالًیا الستخدام عقد
 رمزي eos.io من إطار EOS.IO إلصدار 2.1 ملیار رمز VTX متوافق مع EOS.IO مع توفیر 1.3 ملیار. سیكون لـ

 VTX مجموعة متنوعة من االستخدامات ، على سبیل المثال:
 

.Venue لمكافأة المشاركین في عملیة اإلجماع وفي حمالت 
 

.VDex لدفع وإعادة توزیع رسوم المعامالت على تبادل 
 

.VTX وذلك باستخدام حقوق التصویت المخصصة لحاملي ، Volentix لتقدیم والتصویت على المقترحات للنظام البیئي 
 

 حصة الدعم الستعراض المقترحات وتنفیذ المشاریع.
 

 لتحفیز المستخدمین على المشاركة في تسویة دفتر الطلبات عن طریق أن تصبح العقد عبر محافظ Verto الخاصة بهم.
 

.HTLC لتحفیز المستخدمین على قفل األموال في لمدة 24 ساعة من خالل معامالت محددة زمنیا 
 
 

VTX 3.4.2 تخصیص 
 

 یتطلب النظام البیئي لألصول الرقمیة مجموعة من المكونات البشریة األساسیة التي رعت المشروع. [11] من الضروري تعویض
 هؤالء األفراد لمشاركتهم.  تخضع للتعدیل  ، Volentix حالیا تتوقع المخصصات التالیة:

 



 1. المساهمین. 12٪. مجموعة من األفراد ، أقرب إلى المؤسسین ، الذین یساهمون في األفكار والوقت والموهبة ، على الرغم من
 أنهم غالبًا ما یعملون بدون تعویض مبكر.

 
 2. األنصار.

 
 المرحلة 1. 5 ٪. الممولین من البدایة .

 
 المرحلة 2. 28 ٪. الممولون عبر ما قبل البیع الخاص المؤهل والبیع العام المحتمل.

 
 3. المسیرین. (المستشارون ، المطورین ، المروجین ، أمناء الحفظ). الحظ أن متطلبات المساعدة من الفئات الفرعیة في هذه الفئة

 قد تختلف بشكل كبیر قبل وبعد أن یتلقى المشروع دعمًا كبیرًا من التمویل ، لكن بعض األفراد قد یخدمون خالل كال المرحلتین.
 

 المرحلة 1. 10 ٪.
 

 المرحلة 2. 10 ٪.
 

 4. الالمركزیة المالیة. 35٪. تحفیز أعضاء المجتمع والمكافأة على المشاركة في التطویر التدریجي لمنظمة مستقلة ذاتیة الالمركزیة
 (DAO). من المتوقع أن یتم إدارة الخزانة الالمركزیة بواسطة العقود الذكیة وتوافق المجتمع.

 
 

VTX 3.4.3 توزیع 
 

VTX في ضوء ظروف السوق في وقت كتابة هذه السطور ، تدرس فولنتكس التوقیت والمواصفات والشروط الخاصة بتوزیع 
 كدلیل على المبیعات الخاصة قبل البیع والبیع العام المحتمل. یرجى مراقبة موقعنا على االنترنت للحصول على التحدیثات.

 

 EOS.IO 3.5 منصة التوزیع
 

 تتعلق االعتبارات التالیة بنشر نظام VDex على النظام األساسي EOS.IO: إن نشر العقد له تكلفة ولكنه مجاني لالستخدام.
 

 یتشارك المطورون مع رموز EOS.IO المتوافقة لنشر عقد ذكي. بعد نشر العقد ، یتم إرجاع الرموز المقفلة.
 

 تقوم التطبیقات الالمركزیة بتخصیص الذاكرة ووحدة المعالجة المركزیة والنطاق الترددي والموارد األخرى لعقودها.
 

 یمكن تعیین رسائل متعددة وحسابات متعددة لنفس سلسلة المحادثات.
 
 

 3.6 تفاعل بلوك تشاین
 

  3.6.1 االتصال بین سلسة الكتل
 



 تم تصمیم EOS.IO لجعل برمجیات (IBC) Inter-Blockchain Communication خفیفة الوزن. بالنسبة للسالسل التي ال
oracles / escrows وإثبات صالحیتها ، هناك خیار للتخویل االفتراضي إلى IBC تملك القدرة الكافیة لمعالجة بروتوكوالت 

 الموثوق بها. باستخدام عقد ذكي قائم على EOS.IO ، یمكن استخدام محفظة موثوقة متعددة التوقیع تحمل األصول في حساب
 الضمان إلقناع توقیع / نشر المعاملة استناًدا إلى أدلة IBC من السلسلة األصلیة.

 

Blockchain 3.6.2 معلومات متعددة 
 

 یمكن الحصول على معلومات شاملة متعددة المجمعات عن طریق تجمیع الجداول الزمنیة الجماعیة في ترتیب متوازي (مع تباین في
 وتیرة تغیر الحالة). یمكن أن یؤدي هذا النظام إلى تشغیل موازن تحمیل متعددة التسلسالت ، حاالت نقل ، سحب مخرجات البیانات
 من العقود الذكیة ، وتنفیذ معامالت blockchain األجنبیة. یتم تسجیل مسافة الكتلة النسبیة ، والحالة العالمیة النسبیة ، واألحداث
 الزمنیة في دفتر األستاذ العام لتحسین المعامالت وتأكیدها قبل حدوثها فعلًیا على السلسلة األصلیة. ویمكن استخدام هذا النهج أیًضا

 لتحدید مصادفة إنتاج القطع بین السالسل للوصول إلى قدر أكبر من السیولة. [12]
 

 3.7 مخاوف أمنیة
 

 من أجل التخلص من بعض االفتراضات ، نعتزم البدء في اختبار األمان بعد مرحلة إعداد النماذج األولیة. مخاوف أمنیة ذات أهمیة
 قصوى للمستخدمین ویجب التصدي لها. تتضمن التهدیدات ، على سبیل المثال ، أحد المهاجمین تنفیذ تعلیمات برمجیة ضارة داخل

 إحدى المعامالت أو التالعب في ترتیب المعامالت أو الطوابع الزمنیة للكتل. في األقسام التالیة ، نتناول إجراءات أمنیة محددة
 وتهدیدات أمنیة محددة ومعالجات.

 

 3.8 تدابیر األمن

 3.8.1 تأمین العقد
 

 تحتفظ الغالبیة العظمى من األموال في حساب یتأخر فیه الزمن ویتحكم فیه توقیع متعدد.
 

 استخدام التوقیعات المتعددة في محفظة ساخنة مع العدید من العملیات / الخوادم المستقلة للتحقق من جمیع عملیات السحب ، مع ما
 یصاحب ذلك من فائدة إلنشاء قائمة موثوقة بالحسابات.

 
.KYC / AML نشر عقد مخصص یسمح بالسحب فقط للحسابات التي تم التحقق منها بواسطة 

 
.KYC / AML نشر عقد مخصص یوافق فقط على إیداعات األصول المعروفة من الحسابات التي تم التحقق منها بواسطة 

 
 نشر عقد مخصص یتطلب فترة انتظار إلزامیة لمدة 24 ساعة لجمیع عملیات السحب.

 
 االستفادة من العقود مع محافظ األجهزة لجمیع التوقیع ، بما في ذلك للسحب اآللي.

 
 ترقیة العقود المكسورة.

 
 وتشمل القدرة على إیقاف وظیفة العقد.

 



 تشمل القدرة على تأخیر عمل العقد.
 
 

 3.8.2 عملیات التدقیق المارقة
 

 تحلیل الذكاء االصطناعي للعملیات المارقة سوف یتراكم ویقیم على المجمعین.
 

 3.8.3 التوزیع العشوائي
 

 یعزز بروتوكول RAFT التوزیع العشوائي من خالل استخدام أطوال مختلفة من المهالت.
 

 3.8.4 فحص السجل
 

 یتم تسهیل فحص السجل بواسطة بروتوكول RAFT ، و Numenta anomaly detection ، وتحقیقات البرنامج النصي.
 

(TaPoS) 3.8.5 معاملة كإثبات من حصة 
 

 یمنع إعادة تشغیل إحدى المعامالت على ال  تفرع  التي ال تتضمن الكتلة المشار إلیها.
 

 إشارات الشبكة أن مستخدًما معیًنا وحصة معینة على مفترق محدد.
 
 

 3.9 التهدیدات األمنیة والتعویضات

 3.9.1 إنفاق مضاعف
 

 إنفاق مضاعف هو هجوم یتم فیه صرف حصة معینة من العملیات التجاریة المخبأة في أكثر من معاملة واحدة.
 

 یحدث السباق عندما یتم إرسال معامالت متعارضة في تتابع سریع في الشبكة.
 

 یؤدي هجوم Finney إلى تنحیة إحدى المعامالت في كتلة ویقوم بإنفاق نفس الرموز قبل تحریر الكتلة إلبطال تلك المعاملة.
 

 یمكن تركیب هجوم بنسبة 51٪ من قبل أي شخص یمتلك> 50٪ من إجمالي قوة الحوسبة في الشبكة. یسمح وضع ملكیة األغلبیة
 بعكس أي معاملة ویسمح بالتحكم الكامل في اختیار المعامالت التي تظهر في مجموعات. یبدو أن EOS.IO و Loopring و
 RAFT یمنعان هذه المشكلة. إذا أخذ منِتج الكمیات كمیة غیر معقولة من وقت التشغیل أو لم یكن مربًحا بشكل كاٍف ، یتم وضع

 العملیة في القائمة السوداء. [5]
 
 



  3.9.2 تشغیل ال  مظهر
 

Loopring و EOS.IO یسحب أحد مشغلي المظهر أمًرا واحًدا أو أكثر من معاملة تسویة دفتر طلبات معلقة. تقدم كل من 
 العالجات التي یتم فیها حمایة المفاتیح ألنها لیست جزًءا من المعاملة على السلسلة ، وبالتالي تظل غیر معروفة ألطراف أخرى غیر

 المالك. تتم حیازة عقدة كتاب االوامر فقط من المعلومات الحساسة ، وتستخدم كل عقدة حًال مختلًفا لحل كتب األوامر ، حیث تقدم
 مستوى آخر من التعقید لتعزیز األمان.

 

 3.9.3 هویات مزورة
 

 ینشئ المستخدمون الضارون هویات مزّورة إلرسال عدد كبیر من الطلبات الصغیرة لمهاجمة عقد الطوق. ومع ذلك ، سیتم رفض
 معظم هذه األوامر لعدم تحقیق ربح مرضي عند التطابق.

 

 3.9.4 عدم كفایة الرصید
 

 یقوم المستخدمون الضارون بالتوقیع على الطلبات ونشرها ، والتي تكون قیمتها غیر صفریة ، ولكن عنوانها یحتوي على رصید
 صفري. ترصد العقد األرصدة الفعلیة ، وتحدیث حاالت الطلب هذه وفًقا لذلك ، ثم یتم تجاهلها.

 

 3.9.5 توقیت الهجوم
 

 هجمات التوقیت هي فئة من الهجمات المشفرة التي یمكن من خاللها لمراقب طرف ثالث استخالص محتوى البیانات المشفرة من
 خالل تسجیل وتحلیل الوقت المستغرق لتنفیذ خوارزمیات التشفیر. خوارزمیة RAFT یمنع هجمات توقیت باستخدام العشوائیة من

 المهلة.
 

 3.10 تجربة المستخدم
 

 تركیزنا على تجربة المستخدم هو األساسي. نود أن نجعل VTX واألركان األربعة لـ Volentix - Venue و Verto و
 Vespucci و VDex - یسهل الوصول إلیها واستخدامها من قبل جمیع أولئك الذین یرغبون في االنضمام إلى مجتمعنا. نتوقع أن

.UX / UI  تكون التجربة التعلیمیة أیًضا بشكل مستمر ، مع وجود نماذج ومحاكاة لدعم عالقة  أفضل 
 

 3.11 الالمركزیة الحقیقیة
 

 EOS.IO هو بنیة تحتیة قابلة للتطویر مفتوحة المصدر للتطبیقات الالمركزیة. وهدفها هو عملیة انتخابیة عادلة وشفافة النتاج الكتل
 (BP) باستخدام إجماع دیمقراطي معتمد على الحصة (DPoS). ال سیما أن مثل هذا النظام یبدأ للتو في التكاثر ، سیكون هناك

 مواطن الخلل. لذلك ، فإن درجة معینة من المركزیة أمر حتمي وضروري. لكن فلسفتنا التوجیهیة هي واحدة من الالمركزیة ،
 وتستهدف جهودنا المتواصلة تعزیز خفض االعتماد على السلطة المركزیة.

 



 على سبیل المثال ، نخطط في البدایة إلقامة نظام النتخاب العقد (عند حل كتب األوامر) التي لن تستخدم ساعة مركزیة مشتركة أو
 DPoS ، ولكن بدًال من ذلك ، سوف تعتمد إما على مهلة عشوائیة لتحدید قادة في االنتخابات (RAFT) أو على الرسم البیاني غیر

.PARSEC في بروتوكول (DAG) الدائري المباشر 
 
 

 3.12 استعادة النظام
 

 توفر بروتوكوالت RAFT و PARSEC نظاًما قوًیا لالسترداد في حالة فشل العقدة. یتم توفیر اإلجراءات األمنیة أیضا للتداول
 فیما بین سالسل الكتل األم. إذا كانت السلسلة ترفض التعریف ، فسیتم تعیین النظام إلى الكتلة التالیة أو قفًال قصیًرا.

 

 3.13 نظام التطور
 

 تكشف اإلعالنات الیومیة عن تطورات الشفرات الجدیدة التي تؤثر على استخدام األصول الرقمیة الفائدة الهائلة لفلسفة الشفرة
 المفتوحة المصدر. نحن في فولنتكس نقر بأننا المستفیدون من الموارد المالیة الهائلة المكرسة من قبل العدید من العوامل المحركة

VDex المبكرة لتطویر تطبیقات األصول الرقمیة على مدى العقد الماضي. لدینا اآلن فرصة التخاذ الخطوة التالیة من خالل إنشاء 
 ، وهو تبادل المركزي للجیل التالي من معامالت األصول الرقمیة.

 

 4 أفكار ختامیة
 

 كلنا في فولنتكس نكرس عملنا ورؤیتنا لتطویر برنامج یقوم على التمكین واالستقالل. إذا كنت تفكر في االنضمام إلینا ، وبأي صفة ،
 فیرجى القیام بذلك ، والرجاء أن تصبح متعلما بالموضوعات الواردة في هذه الورقة البیضاء ومطبوعات فولنتكس اإلضافیة ونحن

 نشاركها مع مجتمعنا.
 

 5 الخط الزمني
 

 یرجى مراقبة موقعنا على شبكة اإلنترنت ووسائل اإلعالم االجتماعیة للحصول على التحدیثات واإلعالنات الهامة األخرى. شكرا
 جزیال الهتمامك واهتمامك.

 

 نفي
 

This white paper was prepared, and is presented, for information purposes only. The 
information presented does not purport to be comprehensive. The information is subject to 
change in whole or in part at any time without notice. Volentix Labs reserves the right to 
amend, replace, remove, or delete any and all information at the sole and exclusive 
discretion of Volentix. Volentix Labs makes no representation or warranty, expressed or 
implied, concerning the accuracy or completeness of the information and expressly disclaims 



any and all liability of any and all kinds whatsoever for the information contained or not 
contained. Volentix Labs requests each and every reader to read the information fully and 
carefully, and to undertake independent investigation and analysis of the information, and to 
seek and obtain professional advice for purposes of evaluating the information. To the 
knowledge of Volentix Labs, no regulatory agency, government, or other third-party 
enforcement entity has reviewed, evaluated, or approved any part or all of the information. 
This information is not an offer or solicitation of any kind whatsoever and does not form the 
basis for any contract or commitment of any kind whatsoever. Any statement considered to 
be forward-looking is purely a matter of opinion, and no viewer should rely on any such 
statement or on any part or all of the information in any way whatsoever. 
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