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 ملخص
 نقدم نظام قائم على بلوكشین لنقل البیانات والرسائل جنبا إلى جنب مع نظام دفع متكامل له فوائد حقًا أساسیة لكل شخص ورجال

  األعمال مثل االتصاالت.

 ADAMANT لألفراد – بلوكشین للرسائل المتوفرة من أي جهاز. حمایة البیانات واألسماء بشكل غیر مسبوق مع سهولة االستخدام
 ونظام لدفع متكامل.

 

https://msg.adamant.im میسنجر متوفر على الرابط اآلتي ADAMANT  

 بیزنس ADAMANT: نظام الشركة للبیانات ونقل الرسائل مع االعتماد على وثائق التوقیع رقمیًا ونظام دفع متكامل الذي یتیح للشركة
 تخفیض تكالیف المبادالت الداخلیة
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ADAMANT تصور 

  السریة وحمایة البیانات
 في الوقت الحالي، حمایة نقل البیانات أصبحت األولویة رقم واحد لمعظم مستخدمي األجهزة اإللكترونیة الشخصیة، فضال الشركات

 الكبرى. بحیث أننا نشهد كل یوم المزید والمزید من األحداث في العالم تثبت هذه الحقیقة،  كما أن الشركات الكبیرة مثل بالك بیري، آي
 بي إم، وجوجل، أبل، سامسونج، الفیسبوك صارت تقدم حلول خاصة بها ألغراض حمایة البیانات.

 كل طرق التشفیر الحدیثة صارت تستخدم مثل هذه الخوارزمیات القویة، بحیث أن مئات السنین من العمل مع استخدام أجهزة الكمبیوتر
 العمالقة ضروریة من أجل فك التشفیر التام حتى بالنسبة للكمیات الصغیرة من البیانات. كما أنها یتم تأمینها من مثل هذه الهجمات

 السیبرانیة كاعتراض رسائل، باستخدام مفهوم "المفاتیح العامة والخاصة"، مما یجعل أمان تبادل البیانات أكثر قوة من أي وقت مضى.

 إلى یومنا هذا، وربما هناك من میسنجر ال یستخدم التشفیر. ولكن لیس الجمیع یوثق بها بما أنه هناك سبب وجیه لذلك. وانها لیست حول
 هذه المیسنجرات یمكنها استخدام أسالیب تشفیر "غیر آمنة"، ولكن هي في معظمها حول سریة أكوادها السریة والقدرة المحتملة إلعطاء

 عمدا المعلومات الخاصة بك إلى أطراف ثالثة.

 هناك إشكالیة كبیرة أخرى في مجال الحصول على المعلومات الخاصة بالمستخدم. فتقریبا جمیع المیسنجرات ال تتطلب الوصول
 المباشر إلى دفتر العناوین للجهاز، ثم یمر على (جمیعا جنبا إلى جنب مع البیانات الخاصة الحساسة األخرى) ألجهزتهم الخاصة.
 ببساطة تبریر مثل هذا السلوك المشكوك عادة مع زیادة سهولة االستخدام غیر صحي، وهذا الطریق یخلق تهدیدا كبیرا للنظام في

 استخدام البیانات غیر المرغوب فیها في جمیع مراحل الربط البیني.

 بالنظر إلى  استخدام  معظم هذه المیسنجرات لضرورة التعرف على هویة المستخدم من رقم الهاتف، عنوان البرید اإللكتروني، وربط
 حساب المستخدم لدیهم مع حسابات على وسائل التواصل االجتماعیة وتتبع نشاط متصفح المستخدم، فالشركات تحصل على معلومات

 كاملة عن الناس - بما في ذلك الصور الخاصة ، الرسائل الخارجة، وتفاصیل الموقع، والعالقات مع اآلخرین، وتفضیالت المستخدمین
 وأنواع أخرى من البیانات الحساسة.

 وعلى الرغم من أنه من البدیهي أن جمع مثل هذه البیانات ینتهك حقوق اإلنسان وخصوصیاتهم، فإنه من الناحیة القانونیة "أخفى" من
 المستخدمین عن طریق "إجبارهم" على قبول "اتفاقیة المستخدم" و "الشروط واألحكام" اتفاقیات إلخضاعه من خالل التسجیل. ومعظم
 المستخدمین ال یقومون بقراءة هذه االتفاقات. هذه الشركات التي تقوم بجمع البیانات غالبا ما تستخدم "حسب السلطة التقدیریة الخاصة"

 وأكبر تهدید یكمن في حقیقة أن كل هذه المعلومات یمكن أن تصل بسهولة إلى أطراف ثالثة.

 عالوة على ذلك - كل هذه مركزیة تسیطر على حسابات المستخدمین، وتملك القدرة والحقوق الكاملة لخلق بعض القیود وحتى حظر
 حسابك بإرادتهم. وكمثال على ذلك - كانت هناك حاالت متعددة من تجمید حسابات المستخدمین من قبل تلغرام، وذلك استجابة لشكاوى

 أطراف ثالثة.

 الكشف عن مستخدم IP- (عند االتصال بالحواسیب المركزیة، أو الند للند) هي مشكلة أخرى تواجه مستخدمي المیسنجر. ومع ذلك
.ADAMANT هناك حل فعال لهذه المشكلة باستخدام شبكة تور أو تلك البنى التحتیة القائمة على البلوكشین التقدمیة مثل شبكة 

 ومشروع ADAMANT خلق للرد على هذا السؤال الخطیر حول الثقة في أمن نقل البیانات الخاصة، ألنها مبنیة على نقطة أن تكون
 قویة بالبلوكشین، بما أن برنامجها مفتوح وعام. كل مهتم یمكن أن یجري عملیة مراجعة مستقلة للرمز وحتى بناء نظام وظیفي بالكامل

 وحده.

 میزة رائعة جدا أخرى لتكنولوجیا البلوكشین وهي عدم الكشف عن الهویة. هذا یعني أنه على عكس جمیع األنظمة المركزیة نقل رسالة
 أخرى یكاد یكون من المستحیل لربط تاریخ الرسالة إلى أشخاص محددین - نظرا لعدم وجود وثائق التفویض المستخدمة من قبل النظام.

 ال یحتاج المستخدمون إلدخال أرقام هواتفهم المحمولة، أي برید إلكتروني أو حسابات التواصل االجتماعي وتفاصیل الدفع، الخ
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 تطبیق ADAMANT لدیه الخصائص األمنیة والخاصة اآلتیة:

 كل الرسائل محفوظة في البلوكشین.●

 ال یمكن الدخول إلى دفتر عناوین المستخدمین.;●

 ال یمكن التعرف على موقع المستخدمین.●

 ال تسجیل للمستخدمین - مجهولیة تامة في االستعمال●

 یتم تشفیر كافة الرسائل بشكل كامل على الجهاز المرسل ثم فك التشفیر على الجانب المتلقي. ال أحد (بما في ذلك المطورین)●

 لدیه حق الوصول إلى رسائلك - مراجعة خطة نقل الرسالة؛

 تطبیق العمیل ال ینقل أبدا الكلمة المفتاحیة المستخدم أو (كلمة المرور) عبر الشبكة. ویتم كل العمل محلیا على جهاز المستخدم●

 لذلك ال توجد بیانات خاصة تنقل عبر الشبكة●

 تاریخ المراسالت ال یسجل أبدا على المتصفح بل على البلوكشین.●

 عكس میسنجرات الند للند، ال یمكن التعرف أبدا على اي بي المستخدمین.●

 برنامج األكواد على تطبیق ADAMANT والبلوكشین مفتوح.●

 حسابات ADAMANT ال یمكن أن تتعرض للغلق، الحظر أو المنع حتى من قبل المطورین أنفسهم.●
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 الجانب القانوني وضمان سریة المبادالت
 معظم الدول تحرم نصوصها القانونیة المساس بالحیاة الخاصة وسریة المراسالت على مستوى الدستور.

 على سبیل المثال، المادة 23 من دستور الفدرالیة الروسیة تنص على:

 كل شخص له حقه في عدم المساس بحیاته الشخصیة، أسراره الشخصیة والعائلیة للمحافظة على شرفه وسمعته.1.
 كل شخص له حقه في سریة المراسالت - بما فیها المكالمات الهاتفیة، البرید االلكتروني، التلغراف، وكل انواع المراسالت2.

 االخرى، المساس بهذا الحق مسموح فقط بقرار من المحاكم.

 

 مادة أخرى، من المادة 15 من الدستور اإلیطالي:

 “ ان حریة وسریة المراسالت ومن كل شكل آخر من أشكال االتصال مصونة. تقیید ذلك ال یمكن أن یفرض إال من خالل أمر مرفق
 باألسباب تصدرا سلطة قضائیة مع الضمانات التي ینص علیها القانون".

 

 على العكس، تمیل الحكومات عادة إلى التضییق على هذا الحق، ما یدفع المواطنین إلى محاولة البحث على بدائل سریة.

 تطبیق ADAMANT هنا للحفاظ على خصوصیاتكم.

ADAMANT حفظ الرسائل 
 كل الرسائل على ADAMANT محفوظة بشكل غیر ممركز على البلوكشین.

 هذا یؤكد على:

 تخزین زائد عن الحاجة وموثوق به لتاریخ الرسالة.●

 عدم القدرة على تغییر الرسالة بأثر رجعي.●

 شهادة صحة  للمرسل، الرسالة والمرسل إلیه، وحمایة ضد هجمات MITM (سوف یتم الكشف عن هذا النوع من الهجمات،●

 و سیتم تغییر تعریفي للمرسل)؛

 الدخول إلى تاریخ المستخدم من أي جهاز، مثل االجهزة الممركزة.●

 إصدار الرسائل یتم عن طریق البلوكشین.●

●.Ed25519 EdDSA, Curve25519, Salsa20, и Poly1305أمن كبیر عن طریق التشفیر بـ 

 على الرغم من أن كل شخص لدیه إمكانیة الوصول إلى كافة الرسائل المشفرة، فك التشفیر من رسائل خاصة ال یمكن تحقیقه إال من قبل
 المرسل والمتلقي، كما تضمنه طرق التشفیر الحدیثة. وقد أثبتت البلوكشین أنها  موثوقة بشكل كبیر - على الرغم من أن أرصدة كل

 المحافظ یتم تخزینها علنا، إال أنه   لم تكن هناك حوادث فعلیة لالنتهاك من قیبل "كسر" مفاتیح سایفر.
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 نظام الدفع
 كل یوم في العالم الحدیث صرنا نواجه جمیعا حاجة ملحة ألنظمة دفع مریحة وموثوق بها، وخصوصا على نوع من األراضي التي یتم

 فیها استخدام العمالت المضخمة و (أو) وسائل الدفع التقلیدیة المحدودة لعدد مختلف من األسباب.
 

 وقد أظهرت تقنیات بیتكوین والبلوكشین بالفعل قدرتها على حل هذه القضایا. في الوقت الحاضر هناك كمیة متزایدة باستمرار من
 العمالت المشفرة  المتاحة للجمهور. ولكن كل منهم یحتوي على إیجابیات وسلبیات خاصة بهم.

 

 نظام ADAMANT یحتوي على نظام الدفع الخاص به، القائم على قطع ADM، التي:

 یستخدم كرسوم نقل للرسائل والمدفوعات المباشرة وغیرها من وظائف النظام اإلضافیة من أجل الحفاظ على البنیة التحتیة●

 للشبكة بأكملها.

 تعمل مع سرعة كبیرة جدا (بمقدار كتلة كل 5 ثوان)؛●

 مریحة وسهلة االستخدام للمدفوعات مباشرة حتى من شاشة الدردشة.●

 هو-مستقل تماما من جمیع الخدمات والبلوكشین األخرى (نظام مكتفي ذاتیا).●

 

 الفائدة للمتمسكین بالعملة طویلي المدى
 

 كل قطع ADM غیر المباعة في حمالت جمع األموال (قبل وبعد االیكو) سیتم توزیعها بشكل متناسب بین جمیع المالكین الحالیین
 (المتمسكین). بهذا اإلجراء نحن في طریقنا لتحفیز معظم حاملي العملة لتجمیع القطع لكسب النمو المتزاید للعملة (في السنة األولى أو

 الثانیة)، ومجابهة المضاربة المتوقعة على العملة في األسواق.
 سیتم سرد خطة مفصلة لعملیة التوزیع المستمرة في قسم "الجانب المالي" من هذه الوثیقة األصلیة – التحقق في جزء "نمو

."ADAMANT 
 

ADAMANT بیزنس 
 باإلضافة إلى المیزات العادیة مثل نقل الرسائل والملفات، ADAMANT سوف تشمل إرسال وثائق موقعة رقمیا من قبل المستخدمین

 للتأكد من صحتها.
 كما تمتلك ADAMANT نظام دفع متكامل، هذا األخیر یوفر قدرة فائقة على نقل القطع مع أي وثائق ذات صلة (إذا لزم األمر) أو
 ملفات، مباشرة داخل شاشة الدردشة. وبهذه الطریقة یمكنك "تقویة" أي نوع من االتفاقات مع الدفع الفوري الذي یأتي جنبا إلى جنب

 معهم. ویتم تخزین كل البیانات بشكل دائم في البلوكشین، وال یمكن تغییره بأي شكل من األشكال.
 في عدد من الحاالت ستكون الشركة ترغب في عدم استخدام البلوكشین لـ ADAMANT عام، ولكن التراسل ضمن هیكل الشركة

.ADAMANT وجنبا إلى جنب مع شركائها. سیتم توفیر هذه المیزة كذلك عن طریق حل بیزنس 
 

 بالنسبة للشركات الموزعة جغرافیا، یسمح البلوكشین بخفض كبیر في تكالیف الرسوم في جمیع التعامالت الداخلیة. وبشكل خاص عندما
 یتم تحویل مبلغ كبیر من المال بین عدد محدود من وحدات الشركة عدة مرات في السنة، ولیس هناك حاجة فعلیة لتحویل هذه المبالغ

 مباشرة إلى األموال التقلیدیة.
 في هذه الحالة، فإن معظم نشاط المحاسبة یعمل داخل الشركة (مع استخدام العملة) والیتم تحویل أصولها إلى األموال التقلیدیة إال عند

 

 ADAMANT, v. 1.1.3 Ar الورقة البیضاء  33 من 8 .ص

 



 

 الضرورة.
 

 سیكون من الممكن توفیر تطبیق آخر عن طریق البلوكشین للمنظمات، مثل الربط بین العمال لتعویض عمل العمال أو مثل كثافة الید
 العاملة، والمكافآت والخبرة في العمل.

 منصة ADAMANT ستصبح منصة سهلة وفعالة بشكل كبیر.
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  مراجعة الحلول البدیلة ومقارنتها
 المیسنجرات هي الطریقة األكثر شعبیة والمریحة لالتصال في العالم الحدیث. بحیث أن عدد المراسالت المتاحة یتم حسابها بالمئات

 وكمیة من الناس الذین یستخدمون على األقل میسنجر واحد هو ما یقرب 100٪ من جمیع الهواتف الذكیة وأجهزة الكمبیوتر الشخصیة.
 ومع ذلك، فإن النسبة المئویة للرسائل الموجهة نحو األمن والمجهولة والتي هي مستقلة عن الخادم المركزي (أو مجموعة من) منخفضة

 بشكل بارز.
 

 لذلك المالمح الرئیسیة ل ADAMANT هي األمن وعدم الكشف عن الهویة، هناك بدائل مناسبة وحیدة تعتبر ضمن المقارنة لدینا
 (وهذا هو السبب في أننا ال نقوم بمراجعة هذه المیسنجرات مثل الكیك ماسنجر، سكایب وجوجل دردشة الفیدیو وغیرها الخ).

 

 وفیما یتعلق بحقیقة أن األمن وعدم الكشف عن الهویة وسهولة االستخدام فغالبا ما تتعارض مع بعضها البعض، ونحن أتینا بمیسنجر
 یخضع  إلى المقاییس األمنیة وعدم الكشف عن الهویة باعتباره میزة مقارنة لدینا. على سبیل المثال - إذا كان یستخدم إشعار رسالة

 "قرأ" - فهذا النوع من السلوك هو خسارة للمجهولیة والسریة.
 

 استبعدنا  من المقارنة لدینا جمیع التطبیقات الذي لیس لدیها نموذج وظیفي: مثل Echo,Status, Crypviser. وجمیع التطبیقات
.Retroshare, Tox, Bitmessage, Ricochet التي تتوفر في الكمبیوتر (وال تعمل على الهواتف الذكیة): مثل 

 

 

 یمكنك مشاهدة جدول المقارنة في الرابط اآلتي:
https://adamant.im/docs/en-adamant-messenger-comparison-table-plain.png 

 لذلك ADAMANT جاء لیحل مشاكل السریة والخصوصیة.
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 الحل التقني

 هندسة النظام
 ADAMANT هو نظام المركزي تماما یقوم على خوارزمیة توافق آراء إثبات التمسك بالعملة (DPos). وقد اتخذ هذا االختیار من

 أجل استیفاء المعاییر اآلتیة:
 

 یسمح نظام DPoS بتأكید أي معاملة موثوق بها في غضون الفترة الزمنیة الخمسیة الثانیة. هذا أمر أمر بالغ األهمیة للرسائل●

 السریعة وتنفیذ الدفع؛

 ویؤدي DPoS إلى خفض تكالیف صیانة النظام بشكل كبیر - ولیس هناك حاجة إلى صالحیات حاسوبیة واسعة، وبالتالي -●

 نفایات الكهرباء، مقارنة ب POW؛

 رسوم التبادل ثابتة.●

 قابلیة التدرج والموثوقیة في النظام.●

 

 یضم نظام ADAMANT شكلین من العقد:

 العقد الكاملة التي تحتوي على قاعدة بیانات البلوكشین برمتها، والتي یمكن أن تشارك في كتل تصنیع جدیدة.1.
 نظام خفیف للعمالء یعمل على تشفیر البیانات الكاملة إلى جانبهم ونقل قبل إلحاقها بالبلوكشین.2.

 

 ومع ذلك یتم تنفیذ جمیع عملیات بلوكشین من قبل العقد الكاملة،بحیث یتم ربط العمالء عبر بروتوكول HTTPS (نهایة إلى نهایة
.JSON معینة لنقل كافة البیانات الخاصة بهم في تنسیق API التشفیر)، وذلك باستخدام 

 

 العقد الكاملة تستعمل األسس اآلتیة:

●.Docker ومجموعة من األنظمة األخرى كأنظمة ،(OS LINUX SERVER (ubuntu نظام 

●;JS Application Serverعقدة 

 PostgreSQL السیرفر لحفظ البلوكشین.●

 العمالء الخفیفین یستعملون التكنولوجیات اآلتیة:

 Progressive Web App (PWA) — تطبیق واب للمتصفحات الحدیثة●

 HTML5, JS, CSS, Vue — برامج لغات وأطر للواب●

●API عقدة كاملة عن طریق بروتوكول 

 وتستخدم جمیع عقد الشبكة مخططا من نظیر إلى نظیر عبر بروتوكول HTTPS من أجل التوصیل البیني.
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ADAMANT خصائص عملة 

●ADAMANT -ADM :اسم العملة 

 DPoS لوجاریتم (إثبات التمسك بالعملة)●

●ADM 200.000.000 :أقصى عدد للقطع 

●ADM 98.000.000  البلوك األصلي 

 زمن البلوك: 5 ثواني(17.280 كتل في الیوم، حوالي 6.307.200 كتل في السنة)●

 حجم البلوك: متقلب (غیر محدد)●

 المكافأة حسب البلوك.●

 السنة األولى: ADM 1 لكل كتلة○

 السنوات األخرى: انخفاض ADM 0.05 كل عام حتى ADM 0.1 لكل كتلة○

 المكافآت تبدأ من: الكتلة رقم 1،500،000 (كل 3 أشهر)○

 

 المكافأة للتحویالت (تكلفة التحویالت):●

○ADM 0.5 :التحویالت القطعیة المباشرة 

○UTF-8 لكل 256 حرفا في ADM 0.005 :نقل الرسائل 

.ADM ویمكن تكییف تكلیف نقل الرسائل دینامیكیا للبقاء، وهو ما یتناسب مع سعر السوق المتنامي لعملة 

○ADM 0.005 تحیین معلومات بروفایل المستخدم 

○128х128 px: 0.1 ADM رفع األفاتار 

 نقل الصور (بدون تخزین في بلوكشین): ADM 0.05 لكل 100 كیلو بایت○

 نقل الوثائق (مع التخزین في البلوكشین): ADM 1 لكل 1 كیلو بایت○

○ADM 10 :التوقیع رقمیا على الوثائق 

○ADM 300 :تسجیل المندوب 

○ADM 10 :التصویت للمندوب 

 

 العمالت المخصصة للمحافظ المنشأة حدیثا:●

 ADM 0.49 حتى الكتلة 6.300.000 ( للسنة األولى) - 98 رسالة مجانیة○

 وبالنسبة لكل 000 125 قطعة من الكتل التالیة، فإن االستحقاق األولي للقطع یتناقص بمقدار 0،01 میل في○

 الدقیقة حتى یصل إلى الحد األدنى من ADM 0،01 (سنة أخرى)؛

●(GNU GPLv3) برنامج الكود: مفتوح 

●.testnetو 36667 ل Mainet المنفذ للنظام االفتراضي: 36666 ل 
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  بلوكشین مستقل

 لألسف كل حاالت االستخدام الحدیث للبلوكشین الخاص بایثیریوم  لیست مناسبة تماما للحفاظ على شبكة ADAMANT. هذا أمر یحدده
 القیمة العالیة نسبیا من "GAS" (رسوم المعامالت)، الذي یستخدم لكل معاملة ایثیریوم، بما في ذلك جمیع عملیات نقل الرسائل. هذا هو

 السبب في تمسكها ببلوكشین مستقل - وبالتالي تكالیف المعامالت "یمكن أن تكون منخفضة بما یكفي لتشغیل الشبكة كلها، وأنها یمكن
 أیضا أن تعدل على أساس ارتفاع سعر العملة.

 

 وعالوة على ذلك، اللدلیل على التكنولوجیا في العمل لیس مناسبا كذلكء، وذلك ألن تكلفة صیانتها مرتفعة، وینمو مع المشاركین رسوم
 "كمیة المعامالت" بسرعة.

  

 وبالنظر إلى هذه األسباب یتم استخدام عملة برنامج مشروع Lisk لتحقیق جزء السیرفر و بلوكشین نفسها. تم تمدید شفرة المصدر من
 أجل الحصول على الوظیفیة المطلوبة.

 

 هندسةADAMANT مرنة بما فیه الكفایة للسماح لنا بإجراء تغییرات على رسوم المعامالت، إذا لزم األمر.
 

ADAMANT تحویالت 

 كل بلوك یتضمن كمیة متغیرة من المعامالت. ولكي تتم الموافقة علیه، یلزم الحصول على تأكیدات من 6 إلى 10 بلوكات. ومع ذلك،
 فمن المهم فقط للمعامالت القطعیة ونقل الوثائق. یتم إرسال جمیع الرسائل بعد تأكید واحد. في ما یلي قائمة بأنواع المعامالت في شبكتنا:

 

 تحویل مباشر للقطع1.

 تحویل الرسائل2.

 تحدیثات البروفایل مثل االتصال أو إعدادات المستخدم مباشرة في البلوكشین3.

 رفع صورة البروفایل4.

 إنشاء مجموعة شات5.

 إغالق شات معین (إخفاء سجل الدردشات)6.

 نقل الوثائق (محفوظة في البلوكشین)7.

 توقیع الوثائق8.

  تسجیل المندوبین9.

 التصویت على المندوبین10.

 جمیع المعامالت ال تتطلب دفع عمولة (رسم) لتنفیذها. ویجري تقاسم كل هذه المدفوعات بین المندوبین من التكلفة لصیانة الشبكة.
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ADM المحافظة على البنیة التحتیة وتعدین عملة 
 

 یتم التعامل مع البنیة التحتیةADAMANT من قبل نظام من السیرفرات الموزعة التي تقوم بتشغیل العقد الكاملة (بلوكشین). یتم تغطیة
:ADM نفقات الدعم لجمیع السیرفرات من قبل رموز 

 

 رسوم التحویالت1.

 مكافآت لتكوین البلوكات2.

 للمشاركة في عملیة تكوین البلوكات، یجب أن تكون مسجال في العقدة كمندوب الشبكة وبعد ذلك الحصول على ما یكفي من األصوات
 من المستخدمین ADAMANT. رسوم التسجیل 300 مندوب ADM. مطلوب التصویت المستخدمADAMANT لمندوب آخر لدفع

.ADM 10 
 

 تستند خوارزمیة تشغیل مخطط عملیات الترحیل (DPoS) إلى عملیة التصویت التي تبدأ في وضع الوقت الفعلي (مع استخدام مستوى
 سمعة أعضاء الشبكة) الذي یهدف إلى إنشاء قائمة بالعقد الموثوقة (المندوبون). بعد انتخابهم، یكون للمندوبین الحق المشروع في إنشاء
 والتحقق من كتل إضافتهم إلى بلوكشین وأیضا منع السطو في هذه العملیة. هذه العقد المصنعة (إنشاء) كتل واحدا تلو اآلخر في النظام

 الذي یتغیر عشوائیا بعد كل جولة.
 

 ویقوم المندوبون بتصویر (الحصول أو ربح) ADM أنفسهم عند إنشاء كتل جدیدة.
 

 كمیة القطع التي یتم إنتاجها بهذه الطریقة تتناقص ببطء. مع بدایة النظام لیكون ADM 1 لكل كتلة واحدة، ولكن كل 6.307.200 كتل
 (ما یقرب من عام في الوقت الحقیقي) هذا العدد ینخفض   باستمرار ADM 0.05 حتى تصل إلى المبلغ الثابت من ADM 0.1 لكل

 كتلة. وتستغرق هذه العملیة 19 عاما تقریبا.
 

 فیما یتعلق بالحسابات، سیحصل المندوبون على هذه المكافآت تقریبا لمدة 76 عاما، وبعد ذلك ستدعم الهیاكل األساسیة بشكل كامل لجان
 المعامالت.

 

 عدد المندوبین المشاركین في تصنیع الكتل هو 101. في حالة عندما یكون الرقم هو أقل من ذلك، سیتم تخصیص هذه االصوات 101
 بین أعضاء القائمة التي تعمل بمثابة عقدة كاملة. الحد األدنى من هذه العقد هو 3. یصبح النظام برمته أكثر استقرارا وموثوقیة مع كمیة

 من العقد المرتفعة.
 

 ومن أجل إنشاء (أو تصنیع) كتل جدیدة باستخدام DPos، تجري عملیة انتخاب یتم فیها اختیار 101 من أعضاء الوفود من مجموعة
 الوفود من أجل جعل جمیع المجموعات 101 من المجموعات قید التنفیذ.

  

 یتم تنفیذ التصویت بالعقد (جمیع أصحاب المحفظة) تلقائیا، على أساس الثقة في مندوب خاص والجهوزیة على االنترنت. بعد اختیار
 جمیع المندوبین، یحظونبالترتیب الذي ینجر عنه  تشكیل كتل جدیدة. خلق 101 كتل یستغرق حوالي 8 دقائق.
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 من المهم أن نالحظ، مع ذلك، أن الدفع لتشكیل كتلة یبدأ فقط بعد أن یتم إنشاء تسلسل 1500،000 كتل أولى. یضمن هذا اإلجراء أن
 المشاركین في الشبكة األولیة لن یحصلوا على الرموز الخاصة بهم بأقل قدر ممكن من الجهد.

 وهذه الحقیقة تضمن المصلحة المستمرة بین جمیع المستخدمین الجدد والمساواة في الحقوق بین جمیع المستخدمین على بلوكشین.

 یتم إرسال معلومات كتلة جدیدة للخروج مع فاصل زمني 5 ثوان. یتم إرسال كل حزمة من كتل جدیدة مرة واحدة من عقدة المصدر
 ومرتین من كل المرسل لتوزیع سریع داخل الشبكة بأكملها.

 

 جمیع المعامالت التي لم یتم وضعها داخل كتلة مصنعة جدیدة ال مكدسة في قائمة انتظار الصفقة. قد تحتوي قائمة االنتظار هذه ما یصل
 إلى 5000 صفقة مع عمر المعاملة من 1080 كتلة.

 

 إذا كان خالل هذه الفترة لم تتم إضافة معاملة معینة إلى كتلة،  تعتبر إذن غیر مؤكدة (أو) غیر مصرح بها، وبالتالي لم یتم قبولها إلى
 بلوكشین ویجري حذفها من قائمة االنتظار (تبقى محفظة دون تغییر).

 

 لتحدید االتساق ومالءمة حالة بلوكشین الحالي نستخدم broadhash. انها المجموع االختباري الذي هو حساب النظام على 5 أحدث
 المعامالت داخل بلوكشین. یتم استخدامه إلعادة تأكید بسرعة أن جمیع العقد الكاملة تعالج حالة متطابقة من قاعدة بیانات بلوكشین للحظة

 معینة.
 

101st یتم توزیع المردود من كل رسوم المعامالت بالتساوي بین الوفود التي تشارك في عملیة تشكیل كتلة ویتم في نهایة كل جولة كتلة
. 
 

 األمان والموثوقیة

 ADAMANT هو نظام موثوق به على أساس البلوكشین ویتضمن الخصوصیات اآلتیة::
 

 التوزیع. البلوكشین یمثل قاعدة ثابتة موزعة تسمح بتخزین البیانات وال یسمح بإجراء أیة تعدیالت فیها. وبهذه الطریقة یمكن●

 أن تستخدم لتخزین البیانات المفتوحة واآلمنة والموثوق بها؛

 تسمح تكنولوجیا DPoS للمطورین بالسیطرة على بلوكشین مع قدر أكبر بكثیر إذا ما قورنت مع مخطط PoW في حالة●

 PoW هناك وسیلة للسیطرة على الشبكة من خالل ربطها مع وحدة معالجة أقوى بكثیر؛

  Broadhashخوارزمیة  إجماع یضمن أن الشبكة كلها مقبولة لعدم االتساق مؤقت مع أي من جانبها عن طریق اختیار●

 وحدة أكثر قوة؛

 

 یتم إنشاء mnemocode BIP39 ضمن عملیة إنشاء المحفظة. یتم استخدامه لتولید مفتاح خاص للمستخدم. ثم یتم●

 استخدام هذا المفتاح الخاص إلنشاء مفتاح عمومي یحدد بوضوح عنوان المحفظة. یمكن للمستخدم البدء في استخدام النظام

 مباشرة بعد هذه العملیة. المبلغ كله من عناوین المحفظة الممكنة على مقربة من الالنهایة.

 

 یتم توقیع جمیع المعامالت الصادرة باستخدام خوارزمیة cryptosigning الرئیسیة والقویة خاصة●

;Ed25519 EdDSA — 
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 یتم تشفیر جمیع الرسائل بدقة على الجهاز األصلي (باستخدام Curve25519، Salsa20، и Poly1305) ومن ثم فك●

 التشفیر على جهاز المستلم.

 تطبیق العمیل ال ینقل أبدا عبارة المرور أو المفتاح الخاص عبر الشبكة. جمیع وظائف التشفیر تأخذ مكانها بدقة على جهاز●

 المستخدم.

 ال توجد وسیلة فعلیة للمستخدم للكشف عن IP- (خالفا مع المیسنجرات P2P األكثر شیوعا).●

 

 مقدار البیانات المحفوظة
 في الوقت الحاضر انه من الصعب تقدیر كمیات من البیانات التي سیتم تخزینها في العقد ADAMANT. ولكن بعض االفتراضات

 یمكن تحقیقها.
 

 المبلغ الیومي المقدر للرسائل - حوالي 10،000 رسائل كل یوم للسنة األولى مع زیادة  100000 للسنوات القلیلة المقبلة.
 

 لنفترض أن رسالة واحدة تحتوي على متوسط 100 قطعة، فإن كمیة البیانات الالزمة لتخزین هذه الرسالة بأمان في بلوكشین تحسب
 على أنها 100 قطعة * 2 بایت * یزید معامل التشفیر 1.5 - مما یجعل حجمها اإلجمالي یساوي تقریبا 300 بایت.

 

 وبهذه الطریقة یمكن حساب مقدار المساحة المطلوبة لتخزین هذه الرسائل للسنة األولى إلى 10،000 رسائل * 365 یوما * 300 =
 GB 1، مع احتمال حدوث زیادة بنسبة GB 10 سنویا. والبلوكشین ADAMANT له امكانات للنمو تصل إلى GB 50 أو أكثر في

 السنوات ال 10 المقبلة.
 

ADM 18250 = 0.005 * 365 * 10000 المبلغ اإلجمالي للرسوم من قبل المندوبین عن هذا العدد من الرسائل المرسلة یبدأ من 
 ADM للسنة األولى، وارتفاع ببطء إلى ADM 182500 في السنوات القلیلة المقبلة.

 

 ونظرا إلى حقیقة أن المندوبین سیحصلون أیضا على مكافآتهم عن كتل التصنیع، وزیادة سعر السوق الرمزیة ADM وتكالیف تخزین
 البیانات رخیصة الثمن - سیتم دعم البنیة التحتیة ADAMANT بشكل فعال والمندوبین سوف یحققون أرباح كبیرة.
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 الوضع الحالي للمشروع
 من لحظة إطالق إیكو قبل (12/14/2017) نظامADAMANT یمثل منتجا یعمل بكامل قوته مع المیزات التالیة:

 

●(ADAMANT میسنجر) نقل الرسائل 

 حفظ القطع وتحویلها●

 إظهار المعلومات حسب الوضعیة الحالیة للبلوكشین●

 جاهز الستعمال عقد البنیة التحتیة●

ADAMANT میسنجر 
https://msg.adamant.im متوفر لالستعمال على الرابط اآلتي ADAMANT میسنجر 

  

 في هذا الوقت، یتم تنفیذ میسنجر ADAMANT كما التقدمي ویب التطبیق (بوا) تعمل في المتصفحات الحدیثة الرئیسیة على أنظمة
 الهاتف المحمول والمكتبیة. ومن المقرر أیضا تطویر التطبیقات المحلیة اللروبوت ودائرة الرقابة الداخلیة منصات.

 

ADAMANT احتیاجات نظام میسنجر 

  ألجهزة الموبایل:●

 Apple iOS 9 مشغل الهاتف أو أكثر○

○(+mobile Google Chrome browser (version 62 / أو أكثر Google Android 5.0 

 للكمبیوتر:●

 أي متصفح واب عصري.○
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 میسنجر ADAMANT لدیه القدرة على تخزین وإرسال الرموز ADM (تطبیق المحفظة).
 

:ADAMANT الوظائف الحالیة لمیسنجر 

 نقل الرسائل بشكل مشفر●

 تاریخ المراسالت والشات●

 قائمة التحویالت●

 تفاصیل كاملة حول أي عملیة دفع●

 إعالم برسائل جدیدة●

 إدخال اسم (أو اسم مستعار) للمراسل●

 دعم الرمز التعبیري●

 العالمات السفلیة مدعومة●

ADAMANT الوظائف المستقبلیة لمیسنجر 
 من فضلك انظر لخارطة الطریق لتفاصیل أكثر

 دفتر عناوین داخلي.●

 بلوكشین المخزنة الملفات الشخصیة واإلعدادات.●

 نقل القطع داخل شاشة الدردشة.●

 نقل القطع مع  إشعار داخل شاشة الدردشة.●

 نقل الصور.●

 نقل الوثائق المخزنة في بلوكشین؛●

 التوقیع الرقمي (المصادقة) على الوثیقة؛●

 التفضیالت للشات والرسائل.●

 البحث من خالل االتصاالت والرسائل.●

●PIN دخول مبسط باستخدام رمز 

 إحفاء الشات (إغالق)●

 مجموعات شات.●

 یمكنك أن تجد جمیع مزایا ومیزات میسنجر ADAMANT في قسم "تصور ADAMANT" من هذه الوثیقة.
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 میسنجر ADAMANT مخطط إنشاء حساب - على جهاز المستخدم:
 

 

 یتم إنشاء اللمخرجات العشوائیة1.
 ینتج النظام عبارة مرور فریدة استنادا إلى قیمة المخرجات هذه2.
 یتم استخدام عبارة المرور إلنشاء مفاتیح عامة وخاصة3.
 یتم إنشاء عنوان المحفظة ADM للمستخدم من المفتاح العام4.

 

 مي مخطط العمل - على جهاز المستخدم:
 

 

.1using the Curve25519, Salsa20, and Poly1305 cipher) الرسالة مخزن داخلیا في جهاز المستخدم 
(algorithms 

 یتم نقل الرسالة المشفرة من خالل عقدة مختارة عشوائیا إلى بلوكشین.2.
 

 وبما أن جمیع الرسائل مشفرة بالكامل على جهاز المستخدم قبل إرسالها إلى بلوكشین، ال توجد طریقة دقیقة لتحدید حجم الرسالة بالضبط
 (المبلغ اإلجمالي للقطع داخله). ولذلك تحسب رسوم النقل تقریبا - ADM 0.005 لكل 255 رمز UTF-8 مستلمة. وسیتم تعدیل

.ADM رسوم نقل الرسائل بشكل أكبر وفقا لسعر السوق الفعلي لرموز 
 

 میسنجر ADAMANT هو متاح لالستخدام للجمیع. لمدة سنتین كاملة بعد االفراج عنه، وجمیع الحسابات الجدیدة تتلقى كمیة صغیرة
 من الرمز الممیز لتتعرف بحریة مع المیسنجر.
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 بلوكشین اكسبلور
 یوفر بلوكشین إكسبلورر معلومات مفصلة عن حالة البلوكشین، قائمة القطع، وجمیع المعامالت والشبكات والمعلومات الكاملة علیها.

 كما یشمل على الرسم البیاني للنشاط، والمعلومات حول المندوبین والشبكة.
 

 

 

https://explorer.adamant.im :بلوكشین اكسبلورر متوفر لالستخدام على  

ADAMANT العقدة الكاملة لـ 
 یمكن ألي شخص یرید أن یدعم البنیة التحتیة ADAMANT القیام بذلك عن طریق نشر عقدة بلوكشین كاملة والتسجیل كعضو مندوب
 لبدء تصنیع كتل جدیدة وتلقي الرسوم لتنفیذ المعامالت الشبكیة (مالحظة: علیك أن تدفع ADM 300 لتسجیل المندوبین والمضي قدما

 والحصول على بعض األصوات لتصبح عضوا ناشطا).
 

/https://adamant.im/devs  تفاصیل أكثر متوفرة على 
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 الجانب المالي

 قیاس قیمة العملة
 ADM هي عملة  ممیزة، ویتم ضمان القیمة عن طریق دفع رسوم لنقل الرسائل والبیانات. وتهدف هذه المدفوعات إلى تغطیة كاملة

 لجمیع تكالیف البنیة التحتیة التي تملیها احتیاجات نقل البیانات بشكل مجهول وآمن في نفس الوقت.

 یضمن كذلك ADAMANT توقیع رقمي (مصادق) للوثائق الرقمیة.

 تكمن قیمة إضافیة للقیمة المطلقة للعملة یتم إنتاجھا من خالل عملیة توزیع جمیع بقایا القطع غیر المباعة التي تم تخصیصھا لحملة
 إیكو. وتسمى هذه العملیة "ADAMANT ینمو" وسیكون بإمكانیة المستخدمین الذین لدیهم قطع ADM كافیة ضمن أرصدة المحفظة

 الخاصة بهم الحصول على مكافآت شهریة لفترة تقریبیة بسنة واحدة بعد انتهاء مرحلة إیكو.
 

 إصدار العملة
.ADM تم إنشاء محفظة تحتوي على 98 ملیون ADAMANT في تكنولوجیا 

 التوزیع األساسي للعملة:

 75% (ADM 73,500,000) — محفظة لمرحلة االیكو.●

 4% (ADM 3,920,000) —احتیاط لتنمیة النظام ودعم البنیة التحتیة;●

●ADAMANT خدمة البیزنس والتسویق — (ADM 3,920,000) 4% 

 9% (ADM 8,820,000) — مكافآت المستثمرین األولین●

 8% (ADM 7,840,000) — محفظة لحملة المكافآت وتقییم استخدام المستخدمین●

 المقدار األقصى (المحدد) للقطع هو 200 ملیون..

 ولذلك، سیتم استخدام 102 ملیون قطعة ADM (رسوم المعامالت) لدعم األعضاء المندوبین ولدعم البنیة التحتیة والحفاظ على شبكة
 قویة.

 

 مكافأة الكتلة  (مكافأة لكل كتلة مصنوعة حدیثا) هو 1 قطعة ADM للسنة األولى، وسوف تنخفض للعام المقبل إلى ADM 0.05 حتى
 أنها سوف تصل إلى 0.1 أي الحد األدنى.

 

 لنفترض أنه یجري تصنیع 200 307 6 كتلة كل سنة، فإن المندوبین سیحصلون على مكافآتهم على سبیل المثال لمدة 76 سنة تقریبا،
 وبعد ذلك ستدعم البنیة التحتیة بأكملها نفسها برسوم المعامالت فحسب.

 

 سیتم بدء توزیع المكافأة في الكتلة تلقائیا على رقم الكتلة 1،500،000، (3 أشهر تقریبا من بدایة الشبكة الرئیسیة).
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 المال الواصل لتطویر المشروع مستقبال
 (حمالت االیكو وما قبل االیكو)

ADAMANT من نشأة كتلة من خالل حمالت ما قبل إیكو و إیكو هو إجراء مخطط یهدف إلى دعم نمو كامل لنظام ADM بیع القطع 
 من خالل جمع االستثمارات الالزمة لمزید من عملیة التنمیة.

 

.ADM 73.500.000 :من فضلك تذكر أن المحفظة الخاصة باالیكو تقدر بـ 

 سیتم توزیع جمیع القطع التي لم یتم بیعها في حمالت جمع األموال (قبل إیكو و إیكو) بشكل تناسبي بین أصحاب (المتمسكین) بالعملة
 وفقا للخطة المدرجة في قسم "ADAMANT  ینمو" من هذه الوثیقة األصلیة.

 

 ما قبل االیكو - مرحلة جمع المال وأقصى نسب الفائدة
 الفترة: 12/14/2017—01/25/2018

 كیفیة المشاركة: من خالل نقل العملة المشفرة (تحقق من القائمة أدناه) لمحافظ المطورین. تتم معالجة الطلبات على اللغة●

 اإلنجلیزیة والروسیة من خالل رسول ADAMANT من قبل محفظة إیكو التالیة:

(U7047165086065693428)  

●.(ADAMANT محفظة) مباشرة على المحفظة الخاصة بك :ADM استقبالقطع 

●ETH, BTC, BCH, DASH, DOGE, LTC, XMR, NEM, ETC, ZEC, WAVES, LSK, REP, :العمالت المقبولة 

GNO, ICN, MCO, ANT, CVC, EOS, DNT, OMG, DCR 

●.ADM 1000 = 1 ETH (1 ADM = 0.001 ETH :سعر العملة 

 سعر قطعة ADM محسوب بشكل مستمر بناء على السعر الحالي لالیثیریوم في تاریخ شرائك

 

 الحد األدنى: 2 ایثیریوم (أو ما یعادلها في العمالت األخرى)●

 بونص االستثمار:●

●ETH: 30  من  20 إلىADM 20 + من إجمالي أرباح% 

to 50 ETH: 30 منADM 30 + من إجمالي أرباح% 

to 90 ETH: 50 منADM 40 + من إجمالي أرباح% 

ETH: 90 50 + من إجمالي األرباحأكثر من% 
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 االیكو - إكمال جمع المال
 من 30/1/2018 إلى 30/3/2018:

●https://adamant.im/ico/ webpage كیف تشارك، عن طریق نظام فعال 

 استقبال قطع ADM: عن طریق نظام فعال مباشرة بعد استقبال دفع الزبون وتأكیده في الشبكة.●

●ETH, BTC, BCH, DASH, DOGE, LTC, XMR, ETC, ZEC, LSK :العمالت المقبولة 

●ADM 1 سعر العملة: من 0.002 إلى 0.005 ایثیریوم ل 

 سعر قطعة ADM محسوب بشكل مستمر بناء على السعر الحالي لالیثیریوم.

 االستثمار األدنى: ال یوجد حد أدني.●

 مراحل االیكو:●

 األولى○

■02/14/2018—01/30/2018 

■ADM 1 = 0.002 ETH  :سعر العملة 

 الثانیة:○

■02/28/2018—02/15/2018 

■ADM 1 = 0.003 ETH  سعر العملة 

 الثالثة:○

■03/14/2018—03/01/2018 

■ADM  1= 0.004 ETH :سعر العملة 

 الرابعة:○

■03/30/2018—03/15/2018 

■ADM 1 = 0.005 ETH :سعر العملة 

 بونص االستثمار (في كل المراحل):●

○ETH: 30  من  20 إلىADM 20 + من إجمالي أرباح% 

○to 50 ETH: 30 منADM 30 + من إجمالي أرباح% 

○to 90 ETH: 50 منADM 40 + من إجمالي أرباح% 

○ETH: 90 أكثر منADM 50 + من إجمالي أرباح% 

 تنبیه: للمشاركة القانونیة في حملة إیكو یجب على الشخص أن یتوافق بدقة مع البیانات التشریعیة من بلده المقیم (على سبیل المثال -
 فمن غیر القانوني رسمیا بالنسبة المقیمین في الوالیات المتحدة األمریكیة أو الصین للمشاركة في أي حملة إیكو).
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 التخطیط لمیزانیة المشروع
ADAMANT كل األموال الواصلة عن طریق االیكو، سیتم استعمالها لتطویر، دعم، وترقیة 

 الهدف األولي - 500.000 دوالر
 الهدف األقصى - 30.000.000 دوالر

 سیوفر الهدف األولي الكمیة الضروریة من الموارد الالزمة لتطویر األسس الرئیسیة للمیسنجر والدعم الكامل للبنیة التحتیة. المزید من
.ADAMANT التمویل سوف یسمح لنا بتسریع التنمیة وزیادة قاعدة المستخدمین النشطة في 

 

:ADAMANT خطة سنتین لألموال الواصلة ل 

 دعم البنیة التحتیة - 10 %●

 السیرفرات○

 أجور الفریق○

 التنمیة - 30 %●

 أجور الفریق○

 تأجیر وصیانة مقر العمل○

 العتاد التقني ودعمه○

 اإلدراج في منصات تداول العمالت المشفرة (األسواق)○

 االستشارة مع الخبراء في المجال○

 تحسینات أخرى في البنیة األمنیة - 10 %●

 مشاركة المستخدمین - 50 %●

 حمالت الترقیة والمشاركة في المؤتمرات○

 أجور العمال○

 اإلشهار المضموني○

 اإلشهار في مواقع العمالت○

 كتابة ونشر  مواضیع ومقاالت ذات عالقة○
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«ADAMANT نمو“» 
 

 إلعطاء عمالت ADM أكثر قیمة، كل القطع المخصصة للحملة االیكو غیر المباعة ستوزع بین أصحاب ADM الفعلیین - سوف تنمو
 أرصدة المحفظة بشكل متناسب بنسبة 5٪ شهریا لفترة مقدرة بسنة واحدة بعد انتهاء االیكو.

 سوف یتوقف التوزیع مع نفاذ المحفظات:

 ومنه، األبكر استثمارك في ADAMANT، وتمسك بالعملة، كل ما تحصلت على فوائد أكبر:

 بدایة التوزیع 11/4/2018.●

 فترة التوزیع - شهریا.●

 النسبة المئویة للنمو: %5.●

 نهایة التوزیع: مع نفاذ الكمیة في المحفظة.●

 هذه المحفظات ال تشارك في مرحلة توزیع القطع:

 جمیع محافظ النظام األولي (إیكو، مكافآت المستثمرین،االعتماد، المحافظ االحتیاطیة)؛1.
 

.2.ADM 10 المحفظات التي تحتوي على أقل من 

 المعلومات حول كل تفاصیل كل جولة توزیع مفتوحة (ومن ثم سیتم نشرها على الموقع الرسمي) وجمیع المعامالت مرئیة من خالل
.ADAMANT متصفح 

 

 إدخال ADM في منصات تبادل العمالت المشفرة
Liqui, Bittrex, :في منصات تبادل العمالت الرقمیة للتجارة الحرة ADAMANT بعد انتهاء حملة االیكو سیتم إدراج العملة 

Livecoin, Yobit 
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 التبني والترقیة
 أصبحت المیسنجرات الحدیثة وسیلة مریحة لالتصاالت. النسبة المئویة من الناس الذین یستخدمونها في الحیاة الیومیة یتزاید باستمرار،

 وسرعان ما سوف تصل إلى ٪100.
 یستهدف میسنجر ADAMANT فئة من المستخدمین الذین یعطون  قیمة عالیة في الواقع ألشیاء محددة مثل أمن الرسائل ووسیلة

 مریحة لنقل العمالت.
 التفاوت العالي في التكیف مع المستخدمین هي واحدة من السمات الرئیسیة لكل میسنجر جدید یجري إطالقه. بحیث أّن كمیة المستخدمین

 الجدد یأخذ في االرتفاع ببطء في البدایة، ولكن بعد حین یبدأ هؤالء المستخدمین النشطین بدعوة أصدقائهم وأقاربهم، وبالتالي فإن العدد
 اإلجمالي للمستخدمین یبدأ بالنمو باطراد.

 

 یشمل مشروع ADAMANT على المناهج اآلتیة لضمان نمو مستمر لعدد المستخدمین:

 حملة ایكو لجذب المهتمین بالعمالت الرقمیة.●

 برنامج مكافآت.●

 حمالت إشهار على مواقع التواصل االجتماعي.●

 حمالت إشهار تجاریة (أونالین وخارج الخط).●

 حضور المحاضرات.●

 تقییم أساسي لمحفظات المستخدمین الجدد●

 خدمة بیزنس ADAMANT للشركات.●

 المستحقات األساسیة لمستخدمي المحفظات
  كل المعامالت داخل البلوكشین  تحتاج أن یكون هناك حد أدنى من الرسوم. وهذا أمر ضروري لدعم البنیة التحتیة للشبكة.

 

 إلعطاء جمیع المستخدمین القدرة على تجریب میزات ADAMANT، وتقید لهم كمیة صغیرة من القطع أثناء عملیة إنشاء محفظة:
 

 ADM 0.49 حتى كتلة رقم 6.300.000 (وسوف یستغرق ما یقرب من عام للوصول إلیه)●

 - 98 رسائل مجانیة

 بعد ذلك سیتم تخفیض مبلغ االئتمان الترحیبي هذا تدریجیا بمقدار ADM 0.01 لكل 125000 قطعة حتى الحد األدنى من●

 ADM 0.01 (سنة واحدة إضافیة)

 

 وبما أن رسوم التحویل المباشرة للنظام تقدر ADM 0.5، فإن هذا المبلغ الترحیبي لالئتمان ال یكفي الستغالله التعسفي من خالل تراكم
الحق لألرصدة األولیة. تتم االستحقاقات األولیة خالل الدقائق األولى من عملیة إنشاء المحفظة الجدیدة مباشرة من محفظة التبني (

 ADM 7،840،000). وبالتالي یقدر عدد المستخدمین الذین یمكنهم اختبار النظام بهذه الطریقة مجانا بحوالي 7-14 ملیون.
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 برنامج المكافآت
 

.ADM واستالم مكافآت بقطع ADAMANT حملة المكافآت تم إدراجها من أجل السماح للمستخدمین للمساهمة في ترقیة 

 ستتم هذه الحملة بین 14/12/2017 و 20/03/2018 وتشمل:

●.Bitcointalk.org مكافآت لإلمضاءات واألفاتارات في 
 النشاطات على مواقع التواصل االجتماعي.●
 ترجمة الموقع والوثائق.●
●.Bitcointalk وبرنامج المكافآت على Bitcointalk الترجمة والدعم لحساب 
●.ADAMANT ترجمة تطبیق میسنجر 
 ترجمة الورقة البیضاء.●
 المقاالت والمنشورات (الترقویة) على المدونات والمواقع.●
 بناء الالفتات في الموقع.●

 

 كل المعلومات اإلضافیة حول برنامج المكافآت موجودة في

/https://adamant.im/bounty  
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 خارطة طریق المشروع (2018-2017)

 الثالثي الثاني 2017:
ADAMANT مطور تصورات - 

 - االستشارة مع خبراء المصنع
ADAMANT تجریب عمل - 

 الثالثي الثالث 2017:
 - تطویر متدرج لتطبیق الواب (محفظة ADAMANT والمیسنجر)

 - كتابة الورقة البیضاء

 الثالثي الرابع 2017:
 - تطویر الموقع

ADAMANT إطالق أساسیات - 
 - إقامة عقد كاملة للتطبیق

ADAMANT إنشاء بلوكشین - 
 - إنشاء قواعد المعلومات (التواصل االجتماعي، المنتدیات، المدونات)

 - إطالق برنامج المكافآت
 - ما قبل االیكو (14/12/2017)

 الثالثي األول 2018:●
 - ما قبل االیكو االنتهاء (25/1/2018)

 إطالق االیكو (30/1/2018)
ADAMANT إشهار وتبني تطبیق میسنجر - 

 - إضافة لغات جدیدة وترجمات لبیانات المعلومات
 - توسیع وظائف تطبیق ADAMANT (بروفایل المستخدم، دخول سهل وإرسال بسیط / إرسال كذلك سهل للقطع من

 الشات)
 - نهایة االیكو (30/3/2018)

 الثالثي الثاني 2018:●
iOS میسنجر الخاص بـ ADAMANT إطالق- 

               - إدخال ADM في أسواق تبادالت العمالت المشفرة
               -تطویر البنیة التحتیة بشكل كبیر

              - توسیع وظائف تطبیق ADAMANT (إضافة صفحة العناوین، مجموعات الشات، والبحث عن الرسائل، القدرة على
 وقف غرفات الشات)

 الثالثي الثالث 2018:●
 - التعریف بخدمات ADAMANT (مع محفوظات البلوكشین والمسجلین)

 - إطالق التطبیق األصلي لمیسنجر ADAMANT على أندروید
 - حمالت تسویق

 الثالثي الرابع 2018:●
  - حسبة أمنیة مستقلة

 -  إنشاء خدمة بیزنس للشركات الشریكة
 -حمالت تسویق
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ADAMANT فریق 
ADAMANT هناك أكثر من 20 عضو في فریق 

 (األساسیون مذكورون أسفله)

 

 

 Pavel Evgenov — المدیر التنفیذي

 متخرج من معهد المنجمنت الحكومي - الومني
MBA مخترع ومنفذ بتاریخ كبیر وحافل في التكنولوجیا والمشاریع المالیة 

 سكرتیر جمعیة شباب موسكو

http://vk.com/p.evgenov 

 

 

 Alexey Lebedev — مطور رائد

 مصمم مصادق علیه من IBM - IBM المسار العقالني الموحد
 متحمس للبلوكشین

 أكثر من 15 سنة من الخبرة في مشاریع التكنولوجیا في المناجمنت والتطویر
irSoftware و InfoResheniya مدیر 

lebedevau@gmail.com 
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  Dmitriy Soloduhin — مطور رائد

 متحصل على ماستر من قسم العلوم وأنظمة االعالم من جامعة فالدیمیر الوطنیة
 مطور ومهندس شبكي بخبرة كبیرة في أنظمة االعالم (بما فیها البلوكشین)

 مختص في التكنولوجیا
 االهتمامات: العاب التركیب، التصویر

https://www.linkedin.com/in/dmitriy-soloduhin 

 

 

 

 Maxim Pikhtovnikov — مصمم رائد

 متخرج من كلیة علوم الوحدات والتقنیات السیبرانیة MIET الومني
 مصمم ومسوق مع خبرة عملیة في شركات عالمیة كبرى
 شبكة الكمبیوتر ومتحمس لألمن االلكتروني منذ 1999

 مستشار تكنولوجي ومنفذ، مدرب

https://www.linkedin.com/in/pikhtovnikov/ 
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 Leonid Anisimov — مستشار

 مخرج من الجامعة التقنیة لموسكو
MBA - (الجامعة الوطنیة للمناجمنت) المدرسة العلیا لألعمال 

 مستثمر في HHI شركة تكنولوجیا
 االهتمامات: الرحالت، الریاضة

https://www.facebook.com/leonid.anisimov.16 

 

 

 Denis Sokolov — مستشار

 مخرج من الجامعة التقنیة لموسكو
MBA - (الجامعة الوطنیة للمناجمنت) المدرسة العلیا لألعمال 

 مستثمر في HHI شركة تكنولوجیا

 
 االهتمامات: الرحالت، الریاضة

https://www.facebook.com/denis.sokolov.9/ 
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 Andrey Medvedev — مستشار

MESI متخرج في آن الجامعة الوطنیة لموسكو لالقتصاد، اإلحصاء، واالعالم اآللي 
 مستثمر مغامر: نائب مالي في شركة مغناطیس

 

https://www.facebook.com/andrey.zebir 
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 حضور ADAMANT على الواب
●   https://adamant.im :الموقع

● Messenger: https://msg.adamant.im  

● Block Explorer: https://explorer.adamant.im  

●   Github: https://github.com/Adamant-im الكود اَألصلي على

● Twitter: https://twitter.com/adamant_im  

● Facebook: https://www.facebook.com/adamant.im  

● Vkontakte: https://vk.com/adamant_im  

● Slack: https://adamant-im.slack.com  

● Telegram: https://t.me/adamant_im  

● Bitcointalk.org ADAMANT Messenger thread: 

https://bitcointalk.org/index.php?topic=2635564.0 

●  Bitcointalk.org ADAMANT Official Bounty Campaign thread: 

https://bitcointalk.org/index.php?topic=2635646.0 
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