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نحن فريق DiscountCoinالساسي  ،نؤكد أن العمل المقدم في هذه الورقة هو عملنا .عندما تكون المعلومات مستمدة من مصادر
أخرى  ،نؤكد أن هذا قد تم الشإارة إليه في الصلحايات.
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نبذة مختصرة
مهمتنا :هدفنا بسيط  ،إعطاء العالم فرصة لستخدام عملة التشفير اليوميةةكل يوم لشراء سلع بأسعار مخفضة في
كل المتاجر التي تقبلها .ستكافئ الشبكة أصحاب المتاجر الذين يبذلون جهداً لقتراح تلك السعار من خلل منحهم
المزيد من العملت حيث يقبلون المزيد من المعاملت.
خططنا  :باستخدام التكنولوجيا الناشئة من  Masternodesدليل على الرهان  ،نخطط لمكافأة الناس مع عملت
 Discountcoinفي كل مرة يتم استخراج كتلة.
كعميل  ،ستتمكن من شراء سلعك  ،أو دفع ثمن المطعم  ،أو الذهاب إلى السينما بسعر مخفض.
بصفتك صاحب متجر  ،سوف تبيع بخصم ولكنك ستكسب المزيد من النقود من خلل التوقيع عليها هو محفظتك ،
وبالتالي تحقيق ربح كما لو كنت تبيع أكثر من السعر المبدئي.
رؤيتنا :رؤيتنا تستند على المدى الطويلة.
نحن نخطط لستخدام العملء على نطاق واسع خلل السنة الولى لبناء شبكة  Discountوتعزيز نظام نقاط البيع من
خلل عرض العملة ).(ICO
سيكافأ  Masternodeالمتبنين الوائل بمبلغ كبير خلل السنة الولى .ثم سنقوم بترويج التكنولوجياةالخاصة بنا
لصحاب المتاجر المحليين  ،وما زلنا نشجعهم على اقتراح أسعار مخفضة وكسب المكافآت بأنفسهم.
تم تصميم شبكة عملة  Discountلعطاء مكافآت كبيرة خلل  20سنة على القل!

شكر وتقدير
لم يكن من الممكن عمل  DiscountCoinبدون العمال السابقة لفرق بيتكوين  ،و  ، Peercoinو  ، Blackcoinو
 ، Talkcoinو  ، Dashو  ، PIVXو  .Bulwarkتعمل البرامج مفتوحة المصدر والمساهمين فيها على تمهيد الطريق نحو
ابتكارات جديدة ومثيرة .عندما تكون المعلومات والمعرفة مجانية للبناء عليها  ،يفيد المجتمع ككل .نحن ممتنون
لسلفنا على إتاحة الفرصة للمساهمة في هذا النظام البيئي المتنامي.
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المواصفات
المواصفات الساسية
اسم العملة : Discount Coin
الرمز :DSC
نوع العملة : pure PoS
اللوغاريتم : Scrypt

المواصفات التفصيلية
حجم الكتلة القصى 3 :ميغابايت
وقت  Block 60:ثانية تقريبًا
 /Blocksاليوم1440 :
الحد الدنى لعمر الرهان 24 :ساعة
نضج العملة 50 :كتلة
العرض القصىDSC 50000000 :
صعوبة في الستهداف :كل كتلة
الموانئ :شبكة -RPC 9445 - 9444
قيمة  :Txرسوم منخفضة
المعاملت :المعاملت بسرعة فائقة
صديقة للبيئة  :-ل التعدين  POS،نقية إثبات صحة السناد
عناوين التسللDarksend Private Mixing :
Private Encrypted: Desktop Blockchain Messaging
Low Premine : 4% total : 3% for ICO - 1% for promoting

Masternodes
ضمانات Masternode: 5000 DSC
كتلة المكافأةMasternodes ، 25 ٪ Staking ٪ 75 :
كتلة المكافأة :النمو في السنة الولى والبقاء أرقام تتكون من رقمين لمدة  10سنوات
الكتل السعيدة الحظ : DSC 5000مكافأة على  18نقطة رئيسية  16 ،خلل السنة الولى
 Marketcapبعد  ICO:حوالي 98000000 $
الربح الشهري بعد  $ ICO: ~ 1400الشهر الول  $ 4k ~ ،بعد  3أشهر  $ 5600 ~ ،بعد  6أشهر  ،الذروة ~
 $ 8500بعد السنة الولى )قد تختلف حسب تذبذب السوق(
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إثبات-صحة-السإناد
اسناد عملت Discount Coinsالخاصة بك  ،فإنه يجعل المزيد من العملت!
يمثل إثبات الثبات  ،تما ًم ا مثل إثبات العمل  ،آلية تسمح للشبكة بتأكيد المعاملت ومنع الحتيال .ومع ذلك ،
فإنه ل يتطلب إجراء أي حسابات مكثفة للموارد .الشرط الوحيد هو الحصول على بعض عملت Discount
 DSCفي رصةيدك والحفةاظ على محفظةة الخصةم الخاصةة بةك متصةلة بالشةبكة .بشةكل دوري  ،سةيزداد رصةيدك
حيث يتم منحك عملت Discountجديدة لدعمك لشبكة  .Discountيعتمد سعر الفائدة على مجموعة
متنوعة من العوامل  ،ومع ذلك  ،مع المشاركة المثلى في دعم شبكة الخصم  ،يمكن للمرء أن يتوقع عائ ًدا
لح ًقا على استثماراته.

Discount Masternodes
تشغيل خدمات Blockchain
 Discount Masternodesهي أجهزة الكمبيوتر المتصلة باستمرار بالشبكة  Discountوأداء مهام معينة
تسمح  DSC Discountلتحقيق معاملت أسرع وأكثر خصوصية .لتشغيل  ، Discnt Masternodeيلزم توفر
 DSC 5000في رصيدها  ،كضمان  ،واستيفاء المتطلبات الخرى التي يفرضها البروتوكول .لخدماتهم
المتفانية يتم مكافأة برنامج  Discnt Masternodesبة  ٪75من مكافآت الشبكة .يشكل Discount
 Masternodesالعمود الفقري الذي هو جزء من المزيج التكنولوجي الذي يدير الخدمات والتطبيقات لنظام
إيكولوجي  DSC Discountأوسع.

صديقة للبيئةة
 POSنقي  ،ل التعدين المكثف
خلفا للعديد من العملت الخرى  ،ل يتم استخراج العملت المعدنية  Discountمن خلل منصات استخراج
دليل على تكلفة العمل .ل تستهلك كمية كبيرة من الكهرباء وهي صديقة للبيئة.
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معلمات  Blockchainعملة Discount
Masternodes
ً
أساسا  ،شبكة ل مركزية من أجهزة الكمبيوتر التي تخدم شبكةDiscount .
تعد ، Masternodes
Masternodesأداء وظائف الشبكة الهامة وتلقي جزء من المكافآت كتلة .إنها تخدم النظام Discnt
اليكولوجي من خلل استقرار تزويد العملة وتجهيز المعاملت وتأمين الشبكة .يتطلب Masternodes 5000
 DSCومعرفة تقنية متواضعة للعمل .أي محفظة للسيطرة على  DSC 5000يمكن إعداد .masternode

التعتيم  /خلط العملة
ميزات  ، Discount Obfuscationعلى أساس  CoinJoinولكن مع العديد من التحسينات على النسخة
الصلية  ،ويتم ذلك عن طريق خلط العملة بطريقة ل مركزية تسهلها شبكة  .masternodesهذا يوفر طبقة
ً
مجهول تما ًما  ،فإن التشويش عبر عقدة الخلط
إضافية من الخصوصية في المعاملت .في حين أنه ليس
أفضل بكثير من معاملة البيتكوين القياسية .على سبيل المثال  ،جميع معاملت  Bitcoinشفافة .بالنسبة
إلى  ، Discountسيحتاج الممثل الشائن إلى التحكم في  ٪50من  masternodesالتشغيلي للحصول على
فرصة أقل من  ٪0.5للغاء إخفاء الهوية لمعاملة واحدة تم خلطها بة  8جولت من التعتيم .توفر هذه الميزة
الهامة مستوى عالي من عدم الكشف عن هوية مستخدمي  DSCالذين يختارون تشويش معاملتهم.

SwiftTX
يوفر  SwiftTX masternodesمع قفل وإجماع سلطة للمعاملت .عندما يتم إرسال معاملة إلى الشبكة ،
فإن مجموعة من  masternodesالتحقق من صحة المعاملة .إذا وصل هؤلء القارب إلى توافق حول صلحية
المعاملة  ،فسيتم قفلها لدخالها في وقت لحق في  ، blockchainمما يزيد من سرعة المعاملة إلى حد
كبير مقارن ًة بالنظمة التقليدية )مثل أوقات عمل  Bitcoinفي  10دقائق مع تأكيدات متعددة( .يتيح SwiftTX
إجراء معاملت متعددة قبل استخراج كتلة على الشبكة بنفس المدخلت .يعتمد هذا النظام على Dash’s
.InstantSend

Sporks
تستخدم شبكة الخصم آلية مفترق متعدد المراحل تعرف باسم " ."sporkingسيؤدي هذا إلى تمكين
الشبكة من تنفيذ الميزات الجديدة مع تقليل فرص شوكة الشبكة غير المقصودة أثناء الطرح .يمكن نشر
تغيةيرات  Sporkعةبر الشةبكة ويمكن تشةغيلها وإيقةاف تشةغيلها عنةد الضةرورة دون الحاجةة إلى تحةديثات بةرامج
العقدة .هذه الميزة مفيدة للغاية وتسمح للشبكة بالرد بسرعة على ثغرات أمنية.

TOR & IPV6
يسمح نظام  Discount Masternodesللمستخدم بتشغيل  nodeالكامل أو  masternodeإما من عنوان
البصل أو عنوان  .IPV6نحن نعمل على إضافة نقاط  TORكاملة لتعزيز كل من شبكة  TORنفسها  ،وتجربة
المستخدم  Discountالتي تعمل في الوضع  TORفقط .ميزة فريدة لدعم  Tast masternodeهي القدرة
على تشغيل  masternodeكخدمة  TORمخفية .تمكِِن نقاط  TORالمستخدمين الذين لديهم اتصالت
إنةترنت مسةتقرة من تشةغيل  masternodesخةارج الشةبكة المنزليةة الخاصةة بهم دون أن يكةون لهم تةداعيات
تتعلق بالخصوصية للكشف عن موقعهم أو مخاطر تعريض شبكتهم المنزلية إلى احتمال الهجوم أو التنازل.
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مكافآت-إثبات-السإناد
المكافآت القائمة على المماطلة تقوم بمكافئة حائزي العملة الذين يمتلكون نقو ًدا من العملت في
محفظتهم.
يمتلك  Discount Coinبنية مكافئة ديناميكية .تتغير المكافآت كلما زاد رقم الكتلة .يتم تقسيم المكافآت إلى
 ٪ 75ل  Masternodeو  ٪ 25ل  .Stakingهنةاك خيةار إعةداد محفظةة واحةدة لكةل من التوقيةع المسةاحي و
 .Masternodeوهذا يعني أن المستخدمين ل يحتاجون للقلق بشأن التوقيع المساحي للمكافآت  ،لن
المحفظة تقوم بكل من خدمات  Masternodeوتعطي المكافآت مقابل العملة المتداولة أي ً
ضا .يمكن
استخدام المحفظة لعدة  Masternodesويمكن أن تكون جميع المكافآت تلقائية تلقائيًا.

في ما يلي جدول يصف هيكل المكافآت  ،وينمو بسرعة في السنة الولى لتعزيز تبني عملة ، Discnt Coin
والبقاء مرب ً
حا لسنوات عديدة ويتراجع ببطء للعقود القادمة.
يتم احتساب المكسب الشهري لة  ، Masternode (DSC 5000) 1استنا ًدا إلى متوسط سعر .ICO
Monthly gain

Reward/Block

Duration

Until block #

$1411

5 DSC

7 days

10 080

$2258

8 DSC

14 days

20 160

$2822

10 DSC

30 days

43 200

$3387

12 DSC

2 month

89 280

$3951

14 DSC

3 month

129 600

$4516

16 DSC

4 month

174 240

$5080

18 DSC

5 month

217 440

$6546

20 DSC

6 month

262 080

$6774

24 DSC

8 month

349 920

$7903

28 DSC

10 month

437 760

$8467

30 DSC

1 year

525 960

$5645

20 DSC

2 years

1 051 920

$2822

10 DSC

5 years

2 629 800

$565

2 DSC

10 years

5 259 600

$282

1 DSC

20 years

10 519 200

$282

1 DSC

---

Max supply
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الكتل السعيدة الحظ
لن الحصول على سعر مخفض هو أيضا ممتع وفي بعض الحيان بسبب الحظ البهيج ،قدمنا تكنولوجيا "كتلة
محظوظة" في .blockchain DSC
 18حجر أساس يعوض  5000عملت عند استخراجها .سيحدث معظمها خلل السنة الولى لتشجيع
التبني المبكر.
Lucky Reward

Block #

5000 DSC

8 000

5000 DSC

12 000

5000 DSC

16 000

5000 DSC

20 000

5000 DSC

25 000

5000 DSC

30 000

5000 DSC

35 000

5000 DSC

40 000

5000 DSC

50 000

5000 DSC

60 000

5000 DSC

75 000

5000 DSC

90 000

5000 DSC

100 000

5000 DSC

150 000

5000 DSC

200 000

5000 DSC

500 000

5000 DSC

750 000

5000 DSC

1 000 000
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خارطة الطريق
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انتهى
تطوير

الربع الول 2018 -
تطوير
استكمال محفظة Mac
إطلق Discount Coin explorer
مواصلة محفظة Android
مواصلة محفظة iOS

 Discountالفكرة وتطوير المفهوم
تطوير  blockchainوالختبار
كتلة Hash Genesis
إطلق موقع discountco.in
الفراج عن محافظ ويندوز ولينوكس
بدء  PoSو Masternodes

الترويج
تنظيم حملة التوقيع
تنظيم حملة المكافآت
قائمة  Discount Coinعلى مواقع MN
قائمة  Discount Coinعلى الصرف بعد ICO
زيادة عرض  Discountعلى وسائل العلم
الجتماعية

الترويج
العلن على Bitcointalk
إطلق ICO

الربع الثالث 2018 -

الربع الثاني 2018 -

تطوير
توسيع فريق  Blockchainالمطور
بدء تطبيق دفع iOS

تطوير
استكمال محفظة Android
استكمال محفظة iOS
بدء تطبيق دفع Android
الترويج

الترويج
متابعة التعرض للشعارات على وسائل التواصل
الجتماعي
تعزيز  Discountفي المؤتمرات
تعزيز  Discountإلى المتاجر المحلية

الترويجية
متابعة التعرض للشعارات على وسائل التواصل
الجتماعي
مواصلة حملة التوقيع
مواصلة حملة المكافآت
توسيع فريق التسويق
تعزيز  Discountفي المؤتمرات
تعزيز  Discountإلى المتاجر المحلية
مواصلة قائمة التبادلات

… 2019

الربع الرابع 2018 -

تطوير
بدء وظائف المجهولية
صفر عملة بروتوكول
تكامل Tor
تكامل شبكة النترنت غير المرئي )(I2P
ميزات أمان أخرى ...

تطوير
توسيع فريق المطور المحمول
تنفيذ الدفع السهل إلى البريد اللكتروني وأرقام
الهواتف
بدأ محفظة الويب

الترويج
شحن المحمول في جميع أنحاء العالم
قبول عالمي في المتاجر المحلية

الترويج
فتح مؤسسة  Discount Coinالرسمية
تعزيز  Discountفي المؤتمرات
تعزيز  Discountإلى المتاجر المحلية
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عرض العملة الولي
لماذا ICO؟

وتوفت المن العادل مللع مللا يل تلتتب عل ذلللك من  Masternodesتشللغيل  ،نحن بحاجللة
للمساعدة ف فف بدء شبكة Discount Coin
ي
إل توزي للع العملتا المعدنية للمستثمرين ف فف وقت مبكر عل أساس الطلب.

يحصل المستثمرون الوائل عل عملتا معدنية بأسعار مخفضللة ويمكنهم البللدء ف فف صللنع  Masternodesعل الفللور مللع عملتهم
المعدنية ) 5000كحد ف
أدن من العملتا المعدنية(.
لاح )(stakingإذا كللان لللديهم مبلللغ أ كل بلت من  5000أو أقللل من  .5000نحن ل نللوزع الرمللوز ف فف ، ICO
يمكن أن يفعلللوا التوقيللع المسل ف
ولكن العملتا ش
مباشة.
المستخدمي يمكن أن تبدأ ش
يف
مباشة بالكسب قبل لن تصل العملة ال البورصاتا.
هذا هو السبب ف فف أن

نحن نخط ل ل للط للحص ل ل للول عل العمل ل ل للة ف فف مختل ل ل للف البورص ل ل للاتا لض ل ل للمان الس ل ل لليولة المناس ل ل للبة Cryptobridge .و  Cryptopiaو
 Coinexchangeو  Binanceو  Bittrexو  Poloniexو .Kukcoin

هيكل ICO
ينقسم العرض الولي للعملة إلى  4مراحل.
كمجتمع  ، Discounterنحن نحتفظ بأفضل السعار إلى الطيور في وقت مبكر  ،وسوف يكون  ٪ 50من جميع
العملت
بيعت مخفضة!
هناك ما مجموعه  1.5مليون قطعة نقدية موزعة عبر  ، ICOوليس أكثر .هذا الرقم يمثل  ٪ 75من العملت
المعدنية  ، 2M prepressedوسيتم استخدام الباقي للمكافئات  ،وعمليات السقاط الجوي  ،وحملت
التوقيع والترويج عبر وسائل العلم الجتماعية لمستخدمي  YouTubeأو المروجين تويتر .يبقي الفريق فقط
 25000قطعة نقدية ) (Masternodes 5لنفسه .سنكافئ وظيفتنا مع هذه المكافآت .masternodes POS 5
المرحلة الولي :يتم بيع  125000قطعة نقدية بسعر  0.75دولر  ،وهو ما يمثل خص ً
ما بنسبة  ٪70على
السعر الكامل.
المرحلة الثانية :السعر يرتفع ببطء ويحصل على سعر خصم  .٪50وتباع  250ألف قطعة نقدية بسعر 1.25
دولر.
المرحلة الثالثة :أنت لست الطيور في وقت مبكر بعد الن  ،وانخفاض سعر الخصم إلى  ٪ 30و 375 000
قطعة نقدية هي
بيعت بسعر  1.75دولر
المرحلة الرابعة :عند فتحها لجمهور واسع  ،يتم بيع  750ألف قطعة نقدية بسعر نهائي مقابل  2.5دولر
وبمجرد النتهاء من  ، ICOسيتم تشغيل  ، Masternodes 300ويبلغ متوسط سعر الدراج في السواق 1.96
دولر  ،وتوليد حوالي  1411دولر في الشهر الول مكافأة  ،وتسلق إلى  5000دولر في  5أشهر وإلى<
 8000دولر في نهاية  .2018يقدر سعر السوق في متوسط سعر  ICOبمبلغ  98مليون دولر.
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