
XYO Network شبكة
 

نظام أوراكل الالمركزي المستند إلى الموقع األول في العالم

باستخدام  XYO Network، یمكن للمطورین الحصول على إمكانیة التعامل مع العالم الواقعي كما لو أنھا 
API (واجھات التطبیقات المبرمجة)

تزداد ھذه األیام نسبة العقود الذكیة المستخدمة لتنفیذ العقود بشكل أوتوماتیكي، وشفاف وبدون الحاجة لطرف 
ثالث یمنح الثقة. یعني ھذا في الواقع أن المحامین والوسطاء ومؤسسة ضمان الودائع (منصة الضمان) كل أولئك 

باتوا غیر ضروریین وقد یأتي الیوم علیھم ویصبحوا بدون فائدة. ومع ذلك فأن العقود الذكیة لدیھا قید رئیسي 
واحد ھو: أن ھذه العقود الذكیة تعتمد في  معظم الحاالت على مصادر البیانات المركزیة إلدخال البیانات. عالوة 

على ذلك، یوجد في الغالب كذلك تطبیق غیر متصل باإلنترنت من أجلھا.

لنأخذ على سبیل المثال العقد الذكي المكتوب الذي یحتوي على مراھنة بین صدیقین. یراھن یعقوب على أن 
فریقاً معیناً سینجح في حین تراھن لیزا على أن الفریق المنافس سینجح. في نھایة المباراة، یتطلب العقد الذكي 

عادة مصدر بیانات طرف ثالث كموقع ویب مختص في الریاضیات للتحقق من مجموع النقاط المسجلة. مصدر 
بیانات الطرف الثالث ھذا یطلق علیھ اسم نظام أوراكل. في عالم اإلنترنت، یمكن للشخص الحصول على 

مجموع النقاط من مواقع ویب متعددة لزیادة احتمالیة االتفاق بعد معرفة أن مجموع النقاط صالح وأن مصدر 
مجموع النقاط لم یتم وضعھ بطریقة مضللة. في العالم الواقعي غیر المتصل باإلنترنت، یصبح األمر أكثر 

صعوبة للغایة بكثیر للقیام بھ وفي بعض األحیان من المستحیل القیام بھ.

منذ تأسیس الشركة  في عام 2012، وھي تدعم شبكة  XYO Network (XY Oracle Network) وتقوم 
بإنشاء شبكة المواقع بشكل متواصل. تتیح XYO Network للعقود الذكیة االندماج في العالم الفعلي من خالل 
استدعاء (طلب) أجھزة شبكة XY من أجل تحدید ماھیة ذلك الشيء عند إحداثیات XY معینة في وقت محدد. 
إذا تم التأكد من موقع الشيء، یتم تنفیذ العقد الذكي. حاالت االستخدام والتأثیر العمیق لھذه التقنیة غیر محدودة.

 XYO Network قد یكون تقدیم
ھو اإلنجاز الوحید األكثر إثارة من 

نوعھ في عالم التوكن (العمالت 
الرمزیة) في تاریخ تقنیة البلوك 

تشتین



خذ على سبیل المثال إذا تمكنت شركة أمازون من توفیر خدمة الدفع عند التسلیم لعمالئھا الرئیسیین. یمكن 
لـXYO Network أن تقدم تقریراً بأعلى مستوى من التأكد والیقین بأن الطرد قد وصل إلى عتبة الباب، ثم 
المطالبة بالدفع. ال تعتمد XY على األجھزة الخاصة بھا (Sentinels) فحسب لمعرفة بیانات الموقع، لكنھا 

تشارك كذلك مع األجھزة والمنتجات األخرى التي تكون متصلة باإلنترنت ویمكنھا الكشف عن الموقع أو 
تسجیلھ، و/ أو إرسال بیانات الموقع. Sentinels ھي من ضمن أجھزة إتصال األشیاء باإلنترنت األخرى التي 
تؤدي وظیفة كوظیفة أجراس الباب والسیارات والمصابیح والثالجات والموجھات الالسلكیة، وأدوات فتح باب 

المرآب وما شابھ ذلك، باإلضافة إلى التطبیقات الجوالة، والھواتف وكامیرات الفیدیو، وغیرھا. قد تكون 
Sentinels كبیرة في الحكم لكونھا نظام تحدید المواقع العالمي المتصل تماماً، وتقنیة الواي فاي واألجھزة 
المتصلة بالھواتف كما أنھا صغیرة كشرائح ُمِعرف التردد الالسلكى RFID  التي قد تكون سھلة االستخدام 

وذات تكلفة اقتصادیة مناسبة عالوة على شریط التعبئة على سبیل المثال. لن تعلم شركة أمازون بوصول الطرد 
عند عتبة الباب فحسب، لكنھا ستكون على علم بالمعلومات األخرى خالل خطوات التنفیذ: سواء كان موجود في 
مستودع الشحن، أو في حالة سرقتھ، أو حالة انحراف مساره أو تأخره، أو العدد المتبقي من الحزم عند مغادرتھ 

للشاحنة.

یتم اتخاذ اإلجراءات بشكل متواصل إلظھار مختلف االستخدامات . تبحث شبكة XYO Network موقع تقییم 
الفندق الذي تكمن مشكلتھ الحالیة في عدم وجود ثقة في التقییمات التي تصل من ھذا الموقع. وبالطبع فإن 
أصحاب الفنادق متحمسون لتحسین التقییمات التي تصلھم بأي ثمن. ماذا لو استطاع المرء أن یقول بأعلى 

مستوى من التأكد أنھ كان ھناك شخص یعیش في سان دییجو، ثم ركب الطائرة وارتاد فندق في بالي ومكث 
ھناك لمدة أسبوعین، وعاد إلى سان دییجو، ثم كتب تقییًما إلقامتھ في ذلك الفندق ببالي؟ سیكون لذلك التقییم 

أھمیة كبیر جًدا ، خاصةً إذا صدر عن شخص یعطي تقییمات عدیدة بشكل دوري مع بیانات تؤكد زیارتھ لتلك 
األماكن. ھذا السیناریو غیر قابل للتطبیق بالنسبة لتقییمات الفیدیو فقط، لكنھ غیر قابل للتطبیق كذلك مع األنواع 

األخرى من التقییمات .

یمكن استخدام  XYO Network بدءًا من االستخدام المباشر إلى المعقد، في عدد ضخم من التطبیقات التي 
تغطي العدید من الصناعات. تتبع األمتعة على خطوط شركات الطیران، وتتبع معدات المرافق الطبیة، والتحقق 
من مخزون عنبر الشحن، والكشف عن سرقة الطرد وتتبع مفتاح استئجار السیارات، واإلخطار بالوصول إلى 

المدارس، وعدد ال حصر لھ من االستخدامات. حاالت االستخدام ال حصر لھا مع إمكانیات غیر مقیدة.

 XY الخاصة بأجھزة  XY باستخدام شبكة المواقع الجغرافیة
التي تدور عبر أنحاء العالم متضمنة مع االبتكار الرائع الممثل 
 Proof of في تقنیة بلوك تشین (من خالل تقدیم بروتوكوالت

Origin، وBound Witness)، فأن شركة XY  جاھزة 
لتنفیذ المھمة الرئیسیة الھامة المتمثلة في إجراء التحقق من 

صحة بیانات الموقع بدون الحاجة للثقة من طرف آخر. 



 توكن XYO TOKEN (“XYO”) عبارة عن عملة رمزیة (توكن) مستخدمة بحیث یمكن لمطوري العقد 
الذكي استخدامھا للوصول إلى التحقق من صحة الموقع الجغرافي من العالم الواقعي. حتى یصل العقد الذكي 

.XYO التي یتطلب استخدام العملة الرمزیة XYO Network الخاص بك إلى العالم الخارجي، یجب استخدام

 تتمیز عمالت XYO  الرمزیة في الوقت الحالي بإمكانیة الوصول إلیھا فقط من خالل القنوات الخاصة 
 XY والموثوق بھا. إذا كنت ترغب في وضعك على قائمة االنتظار لتعرف المزید حول العملة الرمزیة

Token ("XYO")، یرجى تسجیل الدخول لحسابك على موقع الویب الخاص بنا.

  
 XYO اإلطار الزمني للبیع الرئیسي والتفاصیل

تاریخ البدء: 20 مارس 2018●
تاریخ اإلغالق : 20 مایو 2018●
سعر التوكن: 1 إیثریوم  = XYO 100,000 بشكل مبدئي، و1 إیثریوم =  XYO 33,333 كحد ●

أقصى. سیتم اإلعالن عن التفاصیل المتعلقة بالحجم والوقت المستند إلى بنیة التسعیرة قریباً.
رأس مال توكن XYO المتوقع ھو 48 ملیون دوالر●

سیتم حرق كل العمالت الرمزیة غیر المباعة وغیر المخصصة بعد إقامة حدث مزاد 
بیع العمالت الرمزیة.

في مقابل كل عملة رمزیة مباعة للجمھور، سیتم إنشاء عملة XY لشركة 
Findables. سیتم إنشاء عدد یصل إلى 3.2 بلیون بشكل مسبق من أجل الشركة 

والفریق.

الرجاء الوضع في االعتبار أن التوكن (العمالت الرمزیة) XY ال تمثل أسھًما عادیة، 
لكنھا عمالت رمزیة مستخدمة لـ XYO Network. إذا كنت مھتماً بشراء األسھم 

العادیة في XY Findables، یرجي الرجوع إلى موقع بیع األسھم A+ المعتمد من 
ھیئة األوراق المالیة والبورصات والمنظمة  : 

/https://www.xyfindables.com/offering


