
XYO Network: الورقة الخضراء: دلیل األعمال التجاریة واقتصاد التوكن 
  

 عده  أري تراو*، وماركوس لیفین†، وسكوت شیبر‡

  
 ینایر 2018

 
 

 
 
  

 1 مقدمة
  

 عام 2013، تم تقدیم تكنولوجیا التشفیر المبتكرة للعالم وهي: منصة تدعى إیثریوم Ethereum. المكون األساسي في منصة
 اإلیثریوم هو العقد الذكي الذي یختزل عملیات الدفع واالتفاق في أسطر من الرموز المشفرة. تخیل إذا لم یحرر العقد في ورقة

 ولم یتم توقیعه بالید لكن في المقابل یكتب هذا العقد في أسطر من الرموز المشفرة على الحاسوب وال ُتنفذ بنود العقد إال في
 حالة استیفاء شروط معینة.  كما تمكن العقود الذكیة العالم من المعامالت الرقمیة التي ُتنفذ بصورة حتمیة من خالل عقد

 المركزي تنتقل في كافة أنحاء العالم.
 دعنا نطبق هذا المفهوم على عالم المراهنات الریاضیة. فخذ على سبیل المثال الرهان التالي بین وكیلین: الوكیل (أ)

 یرید المراهنة مع الوكیل (ب) على أن الفریق (أ) سیهزم الفریق (ب) في مباراة (لعبة) ما. اآلن ال یوجد أمامهم خیار آخر
 سوى االستعانة بطرف ثالث موثوق ومحاید ونزیه لیضطلع بدور الوسیط في الصفقة (نظیر رسوم). هذا تماًما هو ما كان

 یحدث في عالم التجارة اإللكترونیة قبل ظهور عمالت البیتكوین. فمن خالل ابتكار إیثریوم Ethereum، یتمكن المرء من
 برمجة عقًدا ذكًیا وبموجبه یتم إیداع األموال من الوكیل الذي راهن على الفریق الخاسر تلقائًیا ومباشرة للوكیل الذي راهن على

 الفریق الرابح. ویتم هذا من خالل إبرام عقًدا ذكًیا یتم تنفیذه بصورة حتمیة ومباشرة في وقت محدد في المستقبل (بخاصیة
 block.timestamp ) . من أجل تحدید الفائز سواء كان الفریق (أ) أو الفریق (ب)، یجب أن یستعین العقد بمصدر البیانات

 (مثل موقع ویب یسجل النتائج النهائیة) بعد اختتام المباراة.  وفي عالم العقود الذكیة ُیعرف مصدر البیانات الخارجي هذا بقاعدة
 بیانات أوراكل. تعد قاعدة بیانات األوراكل أضعف نقطة في هذا النظام ألن مصادر البیانات الخارجیة یمكن قرصنتها

 واختراقها (على سبیل المثال إذا كان الوكیل (أ) یعمل لدى مصدر البیانات الذي یعتمد علیه العقد الذكي، فإن هذا الوكیل یمكنه
 استخدام امتیاز الولوج الخاص به للتالعب والعبث بمصدر البیانات لكي یفوز بالرهان حتى لو كانت النتائج الفعلیة متناقضة).
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 منذ ظهور اإلیثریوم، شهد عالم األصول المشفرة نمًوا هائًال في طریقة تطویر التطبیقات الالمركزیة وتحسینات
 البروتوكول. ومع ذلك وحتى هذه اللحظة، ركزت كل منصة (ومن بینها البیتكوین واإلیثریوم) بشكل كامل تقریبًا على القنوات

 الرقمیة (عالم اإلنترنت) بدًال من االهتمام بقنوات العالم الواقعي (العالم الفعلي).
 لقد بدأ التقدم في العالم المادي من خالل ظهور منصات التشفیر التي تركز على العالم الحقیقي والتي ینصب اهتمامها

على حاالت استخدام معینة مثل التداخل بین سلسلة الكتل (البلوك تشین (Blockchain) وأجهزة إتصال األشیاء بالنترنت.(
. عالوة على ذلك، هناك الجهود المبذولة لتطویر بروتوكوالت تركز على تداخل الموقع وسلسلة الكتل البلوك تشین (IoT 1

 Blockchain وهو ما یسمى  Proof of Location(إثبات الموقع). تتسم هذه المنصات والبروتوكوالت بأنها مثیرة
.XYO Networkلالهتمام وجدیرة بالدعم باإلضافة إلى ذلك فهي مكونات مفیدة لتعمل كأحد المحاور الرئیسیة الخاصة بـ  
 بالرغم من ذلك، مازلنا نجد أن غالبیة تقنیات سلسلة الكتل (البلوك تشین Blockchain) تقتصر بصورة أساسیة
XYO في عام 2012 - وهي الشركة التي أسست XY Findables على النطاق الضیق لالنترنت. ومنذ تأسیس شركة 

XY فقد صممت شبكة مواقع لكي تجعل العالم الحقیقي قابل للبرمجة والولوج من قبل المطورین. باختصار، فإن -Network 
 تعمل للوصول إلى فكرة تتیح للمطورین (مثل هؤالء المطورین الذین یحررون العقود الذكیة على إیثریوم) مع القدرة على

 التفاعل مع العالم الحقیقي كأنه واجهة برمجة التطبیقات.  إن هذا العمل هو مشروع یمتد لعدة سنوات مما یستلزم فصل بعض
 األقسام المختلفة إلى مراحل.

 ینبغي تسلیط الضوء على أهمیة تقنیات المواقع المشفرة التي تشق طریقها إلى العدید من المنصات قبل متابعة العمل.
 حتى اآلن انصب تركیز كافة بروتوكوالت المواقع المشفرة على منصة إیثریوم. مع ذلك هناك منصات أخرى قویة لسلسلة

XYO Network الكتل (البلوك تشین) والتي تتمتع بمزایا قویة الستخدامها خاصة في تطبیقات معینة. ولهذا السبب، أسسنا 
 لتكون منصة متخصصة في بدایة إنشائها.  یؤكد التصمیم الهندسي المفتوح القابل للتعدیل بأن XYO Network الحالیة
 ستدعم منصات تسلسل الكتل (البلوك تشین) المستقبلیة. كما تدعم XYO Network كافة منصات تسلسل الكتل (البلوك

. 2 تشین) التي تمتلك میزة إبرام العقود الذكیة

 باإلضافة إلى ذلك، فإن القیود الحالیة المفروضة على بروتوكوالت Proof of Location (إثبات الموقع) (والعدید
 من تطبیقات سلسلة الكتل األخرى) تتمحور حول اعتمادهم الكامل على اإلیثریوم. في حین أننا نؤمن بأن إیثریوم ستظل واحدة

XYO 3 من المنصات الهامة في مجال تقنیات سلسلة الكتل (البلوك تشین) في المستقبل لكن من الضروري استخدام

 Network بحیث یكون بمقدور المستخدمین النهائیین اختیار أي منصات تسلسل الكتل (البلوك تشین) حیث یرغبون في دمج
 تقنیات المواقع المشفرة معها. في بعض حاالت االستخدام (مثل المعامالت الصغیرة المدعومة من أجهزة إتصال األشیاء

 باإلنترنت)، قد یرغب المستخدم النهائي في استخدام منصة ما ال تفرض رسوًما على كل صفقة أو معاملة. وعلیه فإذا أجبر
 أحدهم على استخدام أنظمة إثبات الموقع حصرًیا في منصة إیثریوم، یجب أن یتحمل التكالیف اإلضافیة لیس فقط من أجل دفع

  رسوم الستخدام شبكة الموقع المشفر وإنما أیًضا لدفع الرسوم إلبرام العقد الذكي في المنصة األساسیة.
 
 

 
 

 

1(Hdac (www.hdac.io و ، (IOTA (www.iota.org1بما في ذلك  
2،Dragonchainو ،Monaxو ،Counterpartyو ،RSK, EOS, IOTA, NEO, Stellar +یتضمن ذلك اإلیثریوم، البتكوین   

   وCardano، وRChain، وLisk وغیرها.
3Proof of Stake  یتم التصحیح بحسب إإلنشاء واالتفاق الجماعي على ،,Vlad Zam_r'sهي داعمة لـ XYO Network  

    البروتوكول، باإلضافة إلى عمالء قسم اإلیثریوم .
 
 



  الخلفیة والمحاوالت السابقة2
  

 إثبات الموقع2.1
  

عبر األربعنیات إلى تاریخه یرجع أن حتى ویمكن الستینیات منذ منه التحقق أو إثباته یمكن الذي الموقع تحدید مفهوم                     ظهر
للتحقق وسائل عدة تجمع للمواقع خدمات توجد الحالي، الوقت في أما .[LORAN [1 مثل األرضیة الرادیویة المالحة                   أنظمة
العالمي النظام وخدمات للموقع الثالثي التقسیم خالل من الموقع إثبات یسمى ما إلنشاء أخرى وسائل جانب إلى الموقع                    من
تقنیات في نواجهه الذي أهمیة األكثر الجانب تتناول أن اآلن حتى یجب النهج هذه فإن ذلك برغم .GPS المواقع                     لتحدید
منصة تكون أن نقترح السبب، ولهذا الموقع. بیانات تزویر ویردع االحتیالیة اإلشارات یرصد نظام تصمیم وهو حالًیا:                   الموقع
المادیة اإلشارات مصدر من والتحقق إثبات على تركیزها ینصب التي المنصة هي ستكون الیوم أهمیة األكثر المشفر                   الموقع

 للموقع.
في مرة ألول ظهرت تشین) (البلوك الكتل سلسلة على الموقع من التحقق تطبیق فكرة أن الدهشة على یبعث                    ما
الفكرة هذه قدم من وكان .Ethereum's DevCon 2 اإلیثریوم لمطوري الثاني السنوي المؤتمر في 2016                 سبتمبر
استخدام Sikorka یسمى الذي كارابیتساس مشروع أتاح وقد برلین. من إیثریوم مطوري أحد وهو كارابیتساس                 لیفتریس
ركز وقد .(Proof of Presence) باسم علیه هو أطلقه الذي المصطلح باستخدام الواقعي بالعالم الموقع في الذكیة                   العقود
مفاهیم وقدم المعزز الواقع استخدام حاالت على األول المقام في تشین) (البلوك الكتل سلسلة وعالم الموقع یربط الذي                    تطبیقه

 مبتكرة مثل تحدي األسئلة في التحقق من موقع المرء[2].
 
 

 في 17 سبتمبر 2016، ظهر مصطلح  “Proof of Location,”إثبات الموقع" رسمًیا في مجتمع اإلیثریوم [3]. وبعد ذلك
 قام مطور أساس اإلیثریوم "مات دي فیرین" بتبسیطه:

 
العدید لدیك كان لو حتى فیرانتي. دي مات اإلیثریوم مؤسسة مطور قبل من بالتفصیل ونوقش ُشرح قد حینئذ المصطح                     “وكان
أي في "سیبیل" یذهبوا لن أنهم یضمن ضمان أي یوجد ال لآلخر، منهم كل موقع على التصدیق یمكنهم الذین المشاركین                      من
من نوًعا تتطلب أن الممكن من كان إذا شدید. ضعف فهذا فقط، الغالبیة إبالغ على دائمًا تعتمد وألنك المستقبل، في                      لحظة
أو یفتح أن ما أحد یحاول عندما الخاص المفتاح یتدمر بحیث للتالعب مضادة تقنیة بها التي المتخصصة المادیة                    األجهزة
أن المستحیل من المحتمل غیر من الوقت نفس في ولكن أكبر، أمن على تحصل قد الحالة هذه في علیه، الثابتة                      یغیرالبرامج
مصادر من والعدید االحتیاط من الكثیر یستلزم األمر لهذا المناسب التطبیق إن العالمي. المواقع تحدید نظام إشارات                   تخدغ

 البیانات المختلفة لضمان الدقة، وعلیه یجب أن یمول المشروع بصورة جیدة..” [3]
 — مات دي فیرانت، مطور أساس اإلیثریوم

 

  
 إثبات تحدید الموقع: أوجه القصور2.2

  
 بإیجاز، إن إثبات الموقع یمكن فهمه على أنه طریقة لتعزیز الخصائص الفعالة لسلسلة الكتل (بلوك تشین) مثل الطابع الزمني
 (timestamp) والالمركزیة ودمجها مع األجهزة التي یصعب تضلیلها. على غرار الطریقة التي تتمحور بها نقطة ضعف

 العقود الذكیة حول قواعد بیانات األوراكل التي تستخدم مصدر ثقة واحد (وبالتالي یصبح لدیها مصدر وحید للفشل)، فإن
 أنظمة المواقع المشفرة تواجه المشكلة نفسها. إن نقطة الضعف في تقنیات المواقع المشفرة الحالیة تدور حول األجهزة التي

 تقدم تقاریر عن موقع األشیاء.  في العقود الذكیة، مصدر البیانات هذا هو قاعدة بیانات أوراكل.  حیث یتمحور االبتكار
 الحقیقي في صمیم XYO Network حول التحقق من الموقع من خالل التركیز على عناصر نظامنا إلنشاء بروتوكول موقع

 مشفر آمن.
 



 
  
  

3XY Oracle شبكة 
  

العقد خالل كبیرة بصورة استخدامها زاد حیث الیومیة. حیاتنا جوانب من جانب لكل الزاویة حجر في المواقع بیانات                    تتجلى
بسرعة المستقبل تكنولوجیا توجهات تقترب مفجًعا. أمًرا اختفائها فكرة یجعل مما بقوة الحالي الوقت في علیها وُیعتمد                   األخیر
وتدیر تطور التي الذكیة والمدن الطرود لتسلیم طیار بدون والطائرات القیادة ذاتیة المركبات حول یتمحور الذي العالم                   من
الحالي استخدامنا یفوق سوف شك بال المواقع بیانات على اعتمادنا أن بوضوح یبین الوشیكة االبتكارات هذه دراسة إن                    نفسها.
مع مباشرة أماننا وسیتناسب اآلالت بید بأكملها حیاتنا ستصبح المواقع على القائمة التقنیات هذه ظهور مع تقهر. ال كبیرة                     بقوة
ثقة تتطلب ال التي المواقع لمعلومات مصدر وإنشاء تأمین إن الجدیدة. األنظمة تستخدمها التي المواقع بیانات وصحة                   دقة

 أطراف أخرى سیمثل أمًرا غایة في األهمیة لكي ننجح في االنتقال إلى عالم المستقبل.
تصبح المصادر هذه مثل أن التاریخ أثبت وقد للثقة. مركزیة مصادر خالل من غالبیتها في المواقع بیانات                   ُقدمت
(البلوك الكتل لسلسلة الالمركزیة البنیة تضطلع مهلكة. تكون فقد األشرار، أیدي في وقعت وإذا واالختراق للتدخل                  عرضة
متداخلة األجهزة من شبكة باستخدام للمواقع الالمركزیة على التأكید إن للمواقع. آمنة أنظمة تأسیس في هام بدور                   تشین)
تشین البلوك تكنولوجیا استخدام إن المواقع. بیانات العالم بها یستقي التي الطریقة في كبیرة نوعیة نقلة لحدوث یمهد                    االتصال

 للتحقق من وتسجیل بیانات المواقع یجعل األنظمة القائمة على المواقع آمنة وواضحة وموثوق بها.
 تتمتع منصات البلوك تشین بالقدرة على تسهیل إبرام العقود الذكیة مما یتیح التنفیذ التلقائي والمباشر لالتفاقیات. مما

 یلغي الحاجة إلى االعتماد على طرف ثالث موثوق لتیسیر إجراء كل صفقة أو معاملة.
 یجب أن تكون البیانات التي تقوم علیها العقود الذكیة (قواعد بیانات األوراكل) قابلة للتحقق من صحتها وتتمتع بأعلى

 مستویات الدقة.  كما یجب أن ٌتعزز حمایة األنظمة التي تسجل وتزود هذه البیانات للتصدي ألي نوع من أنواع التدخل
 واالختراق و/ أو األخطاء. واألهم من ذلك كله أنه یجب أن تؤمن اإلشارات المنقولة التي ترسل هذه البیانات بصورة آمنة وفي

 وقت مناسب للمساءلة العامة الحًقا. لقد استوفت الخصائص الفریدة والقویة لتقنیة البلوك تشین هذه الشروط بالكامل.
 نحن نقترح أن وجود شبكة للمواقع المشفرة كاملة المواصفات والمركزیة تتمتع بأعلى مستویات التأمین بالكامل

 سیصبح أمًرا ضرورًیا للغایة لالنتقال من عالم تحكمه تكنولوجیا الیوم إلى العالم الذي تدیره تكنولوجیا المستقبل.  نحن على
 بدء تحقیق هذا األمر من خالل شبكة التقنیات التي تسمى XY Oracle Network (XYO Network)، والتي تحتوي
.Divinersو Archivistsو Bridgesو Sentinels  :على أربعة أجهزة سیتم ذكرها بصورة مفصلة في هذه الوثیقة 

 تعمل هذه األجهزة بوصفها أسس لنظام بیئي من األجهزة المتصلة التي تساعد في التحقق من صحة الموقع الطبقي من خالل
 مجموعة كبیرة من األجهزة متعددة الفئات مثل: البرامج الملحقة لتتبع بلوتوث (بما في ذلك الموقع المشفر لشركة XY الذي

  یمكن جهاز البلوتوث XY4+، البرامج الملحقة لتتبع نظام تحدید المواقع العالمي
 (من ضمنها الموقع المشفر لشركة XY  الذي یمكن جهاز نظام تحدید المواقع العالمي XYGPS)، أجهزة الشبكة

LoRa XYLoRa  الذي یمكن جهاز XY المحلیة واسعة النطاق ذات الطاقة المنخفضة (من ضمنها الموقع المشفر لشركة
 )، األجهزة المتنقلة، والتطبیقات الجوالة، وكامیرات قراءة الكود (االستجابة السریعة)، وأجهزة إنترنت األشیاء (من ضمنها

Low Earth Orbit (“LEO األجراس الذكیة، واألجهزة ومكبرات الصوت)، واألقمار االصنطاعیة من المدار المنخفض
 ”) (من ضمنها القمر االصطناعي LEO لشركة XY) ،SatoshiXY والمزید. تمكن شبكة األجهزة هذه من تحدید وجود

 شيء ما في موضع محدد XY ووقت معین بأقصى قدر ممكن من الیقین المحقق الذي ال یتطلب ثقة اآلخرین.  یوجد في
Proof of إنجاز حقیقي في أمن أجهزة إنترنت األشیاء یسمى XYO Network صمیم األجهزة األربعة في شركة 

 Origin. یرتبط اإلطار االقتصادي لـXYO Network من خالل تحفیز االقتصاد المشفر المبتكر یما یضمن أن كل مشارك
.XYO Networkیعمل وفًقا للنموذج المثالي لـ 



 نحن نقترح بأن المزایا األكثر أهمیة الضروریة لربط الحاضر بالمستقبل استنادًا على قدرة العالم في منح الثقة
 لألجهزة. هذه الثقة تعد أفضل ما یتم إنجازه والحصول علیه من خالل االبتكارات في تقنیة سلسلة الكتل (بلوك تشین) ویجب

 جعلها متوافرة من خالل إنشاء شبكة أوراكل لتحدید الموقع المشفر التي تكون مقاومة ألي هجمات وتحقق الدقة والثقة التي ال
 مثیل لهما خالل القیود المقدمة للنظام. بمجرد تأسیس شبكة أوراكل للموقع، یمكن الولوج لكافة البیانات اإلفتراضیة  في العالم
 الحقیقي على أنها بیانات أوراكل، وإنشاء شبكة أوراكل كاملة توفر أعلى مستوى من الثقة والدقة الالزمتین النتشار تكنولوجیا

 المستقبل (سیارات ذاتیة القیادة والطائرات بدون طیار لتسلیم الطرود باإلضافة إلى أمور أخرى).
 
 

 تعرف على بروتوكول الموقع المشفر الوحید الذي ُصمم ألجل عالم المستقبل3.1
  

إلى الحاجة ملحوظ بشكل ازدادت الكتل، سلسلة تقنیة على المبنیة آخر طرف من الثقة تتطلب ال التي الذكیة العقود ظهور                      مع
مركبة أو مفردة مجموعة على الحالیة الذكیة العقود تطبیقات معظم وتعتمد العقد. نتائج على َحَكًما تمثل التي أوراكل                    خدمات
أوراكل في الثقة على الطرفان فیها یتفق أن الممكن من التي الحاالت وفي العقد. نتائج تسویة في المعتمدة األوراكل نظم                      من
أنه أو كافیة أوراكل قاعدة توجد أال إما الحاالت، من العدید في ولكن واحدة. أواركل تكفي فهنا للتلف، قابلة غیر وأنها                       محددة

 ال یمكن اعتمادها بسبب إمكانیة حدوث خطأ أو تلف بها.
والنقل اإلبالغ مكونات على یعتمد المادي العالم في عنصر بموقع التنبؤ إن الفئة. هذه في تقع المواقع                   أوراكل
وتلوث البیانات، تداول المحتملة: المخاطر بین ومن وللتلف. للخطأ قابل وجمیعها معینة، أوراكل نظم في والمعالجة                  والتخزین
إن حیث المواقع: وبیانات تشین البلوك تقنیة تداخل في یظهر التالي القانون فإن ثم ومن وتزویرها. البیانات، وفقدان                    البیانات،

 دقة الموقع تتأثر سلًبا بنقص قواعد بیانات األوراكل الالمركزیة المتعلقة بالموقع.
 
 

 الخصوصیة: تطبیق اإلثبات صفري المعرفة على بیانات الموقع3.2
  

في األساسیة المدمجة المساءلة هي تشین البلوك في ممیزة خاصیة أكثر فإن تشین، البلوك تقنیات وغالبیة البیتكوین غرار                    على
بیتكوین تعریف یمكن حیث علیها. لالطالع وقابلة تماًما مفتوحة تكون معاملة كل أن حقیقة من ذلك ویستمد كلًیا. عام                     سجل
مع لكن هذه التقلیدیة تشین البلوك تقنیة خصائص XYO Network تشارك خاصة. غیر لكنها الهویة مجهولة منصة                   بأنها
الخصوصیة. مخاوف لمعالجة طریقة في مجدًدا التفكیر الحاجة تستدعي بطبیعتها، حساسة المواقع بیانات ألن نظًرا                 ذلك،

  ولهذا السبب، تم إنشاء XYO Network مع وضع الخصوصیة كأولویة في مقدمة طرق إدارة منصتها.
أجهزة استخدام أو ما، شئ تعقب المرء أراد حال في أنه ذلك ویعني طوعیة. منصة هي XYO Network                  
،XYO (التوكن) رمزیة عمالت (تبادل األشیاء موقع من التحقق في للمساعدة Archivists أو Bridges أو Sentinels                
عدم اختیار حریة لدیه حینئذ ما، شئ موقع من التحقق في أو المشاركة في الشخص یرغب لم إذا الشبكة. یختار أن                       فعلیه
لدیها منصات مع مقارنة خصوصیتهم في والتحكم الرقابة من مزیًدا األشخاص XYO Network تمنح وبالتالي                 المشاركة.
ألن اختیارًیا أمًرا واستخدامها XYO Network منصة في المشاركة تكون أن الضروري من للمشاركة. وأحكامًا                 شروطًا
ربط إمكانیة یخلق مما عامة. بیانات أنها على Archivists البیانات تخزین قسم في السجالت سالسل كافة تخزن                   الشركة

 البیانات المستخلصة بأشخاص أو أشیاء الستخدامها بدناءة.
األدوات أقوى من واحدة تعد قد والتي المعرفة صفري اإلثبات ُتسمى تشفیریة طریقة XYO Network                 تستخدم
ال أنه یعني مما الخاصة البیانات تبادل دون الشخصیة إثبات إمكانیة المعرفة صفري اإلثبات یوفر المشفرون. ابتكرها                   التي
للمعلومات فقط لیس الحمایة من إضافیة طبقة یوفر ألنه جدیًدا تقدًما هذا ویعد سرقتها. أو الخاصة البیانات كشف                    یمكن

 المنقولة وقت إرسالها وإنما البیانات المخزنة في سجالت البلوك تشین الستخدامها في المستقبل.
 
 

 “اإلثبات صفریة المعرفة قد تكون هي مستقبل التجارة الخاصة.” [4]
 

  — إدوارد سنودن



  
والفرق بالفعل مركزیة بطریقة تجمیعها یتم وأجهزتهم باألشخاص المتعلقة الموقع بیانات أن مالحظة الهام                من
الموقع یتمیز أن على XYO Network تركز بهویتهم. مرتبطة ولكنها مجهولة لیست المخزنة البیانات تلك أن هو                   األساسي
دمج خالل من األمر هذا تحقیق ویمكن هویته. علي للتعرف قابل وغیر والمركزي، آخر طرف في الثقة یتطلب ال                     بأنه

 اإلثبات صفري المعرفة بطریقة تشفیریة تسمى Proof of Origin باإلضافة إلى تقنیات أخرى سنتناولها الحًقا.
إضافیة حمایة طبقة توجد ،XYO Networkبـ الخاصة الهویة عن الكشف دون البیانات تجمیع إلى                باإلضافة
من التربح دافع على تقضي الالمركزیة الشبكة إن .XYO Networkلـ الالمركزي التصمیم بواسطة متضمنة                للخصوصیة
البیانات ولكون الموافقة. على الحصول دون مزیفة للمستخدمین تعریفیة ملفات إنشاء على القراصنة یحث قد مما                  التعامالت
من ذلك أتیح وقد المعلومات. وبیع الموقع إلى الولوج خالل من التربح لمحاولة دافع هناك فلیس عالنیة، إلیها الوصول                     یمكن

.XYO Network خالل طبیعة البیانات غیر المكشوف عن هویتها التي تشتمل علیها 
 
 
 

 
  
  

 التطبیقات4
  

تغطي التي التطبیقات من ضخم عدد في XYO Network استخدام یمكن المتطورة، الطریقة إلى المباشرة الطریقة                  من
لكي لعمالئها. التسلیم عند الدفع لخدمة إلكترونیة تجارة شركة تقدیم إمكانیة المثال سبیل على خذ الصناعات. من                   العدید
تستخدم (والتي XYO Network خدمات من تزید سوف فإنها الخدمة، تلك مثل عرض اإللكترونیة التجارة شركة                  تستطیع
تتبع ذلك بعد XYO Network لـ ویمكن إیثریوم). منصة على ُیكتب عقد (وهو ذكي عقد لكتابة الرمزیة) XYO                    عمالت
وحتى المخزن رف فوق وجوده من بدایًة العقد؛ تنفیذ خطوات من خطوة كل خالل المستهلك إلى إرساله یتم الذي الطرد                      موقع
تلك شأن من . العملیة تلك خالل علیه یمر موقع وكل المستهلك منزل حتى الطریق طوال ومتابعته الشحن، لموظف                     وصوله
من تماًما آخر طرف في الثقة تتطلب ال بطریقة التحقق خاللها من والبائعین اإللكترونیة التجارة مواقع تمكن أن                    العملیة
یتم (الذي العمیل منزل إلى الطرد وصول وبمجرد داره. باب على فقط ولیس المستهلك بیت داخل إلى بأمان الطرد                     وصول
الدفع مبلغ تحریر ویتم منجزة الشحن عملیة ُتعتبر ،(XY والعرض الطول محاور إحداثیات طریق عن منه والتحقق                   تحدیده
ویضمن الغش من التاجر حمایة إمكانیة تتیح التي اإللكترونیة التجارة في XYO Network استخدام یتیح وبهذا                  للبائع.

 للمستهلكین أّال یدفعون إال  ثمن البضائعلتي تصلهم حتى بیوتهم فقط.
في الحالیة مشكلته تكمن والذي الفنادق تقییمات موقع في XYO Networkلـ تماًما مختلف آخر الستخدام                 وننظر
لتحسین متحفزون الفنادق أصحاب فإن وبالطبع الموقع. هذا من تصلهم التي والمراجعات التقییمات بأغلب الوثوق                 عدم
سان في یعیش شخص هناك كان أنه الیقین مستویات بأعلى یقول أن المرء استطاع لو ماذا ثمن. بأي تصلهم التي                      التقییمات
في إلقامته تقییًما كتب ثم دییجو، سان إلى وعاد أسبوعین، لمدة هناك ومكث بالي في فندق وارتاد الطائرة ركب ثم                      دییجو،
مع دوري بشكل عدیدة تقییمات یعطي شخص عن صدر إذا خاصًة جًدا، عالیة مكانة التقییم لذلك سیكون ببالي؟ الفندق                     ذلك

 بیانات تؤكد زیارته لتلك األماكن.
مساویة توسعیة حلوًال یتطلب الحقیقي بالعالم االفتراضي العالم تربط التي والخدمات للمنصات المتزاید التوسع                إن

 لمشكالتها المحتم وقوعها. إن الحلول التي تقدمها XYO Network ال تنتهي وتأثیرها المحتمل في العالم غیر محدود.
 
  

 التجارة اإللكترونیة4.1
  

من %30 من أكثر فإن المتحدة) الوالیات في التلفاز الشتراكات شركة (أكبر كومكاست شركة أجرتها حدیثة لدراسة                   وفًقا
هذه فإن السوق، في اإللكترونیة التجارة حصة تتزاید بینما وأعتابه.[5]. البیت رواق من طروًدا منهم ُسرقت                  األمریكیین



كخدمة للطرود آمنة تسلیم خدمة لتقدم مختلفة حلوًال أمازون مثل الكبیرة المواقع تختبر كبیرة. بصورة ستنتشر                  المشكلة
 متمیزة لعمالئها.

إس بي ویو أمازون مثل شركات فإن (التوكن)، الرمزیة XYO وعمالت XYO Network استخدام خالل                 من
إنجاز مراكز من بدایة الشحن عملیة من خطوة كل لتعقب مستقل سجل خالل من متمیزة خدمة تقدم أن یمكنها الطرود)                      (لشحن
XYO فإن آخر طرف ثقة یتطلب ال المركزي نظام بوصفه العمیل. منزل في للطرد اآلمن التسلیم مرحلة حتى                    الطرود
أو التجزئة لتجار یتیح مما بالكامل. الشحن عملیة في أیًضا وإنما الطرد تسلیم لعملیة فقط لیس مطلًقا تأكیًدا تقدم Network                    

 مواقع التجارة اإللكترونیة تقدیم خدمة الدفع عند االستالم باستخدام العقد الذكي لحمایة التجار من االحتیال أو الخسارة.
العمیل اشتراه الذي المنتج تسلیم عند التاجر إلى األموال تدفع بموجبه ذكي تحریرعقد یتم الطلب العمیل ینهي                   عندما
XYO أجهزة مع تفاعالته یسجل التكلفة قلیل إلكتروني وجهاز XYO Network Sentinel الشحن عملیة ستضم                 بنجاح.
الطرود مع تفاعالتها XYO Network في أخرى أجهزة ستسجل به. الخاصة تشین البلوك سجل في األخرى Network                 
اآلمنة الیقین مواقع من شبكة لتأسیس مستقلة بصورة للتحقق قابل یكون التفاعالت هذه من تفاعل كل شحنها. یتم التي                     األخرى
من یؤكد ما (حسب مقصدها إلى الطرود وصول عند منشأها. في الشحن نقطة إلى تصل حتى برمته الطریق في تمتد                      التي
أو نزاع أي نشب فإذا األموال. تحویل ویتم الذكي العقد تنفیذ یتم المشتري) منزل في XYO Network أجهزة مع                     تفاعلها
فیه خرجت الذي المكان توضح أو المشحونة الطرود تسلیم عملیة یؤكد للبیانات دفتًرا السجل سیقدم العمیل، لدى                   خالف

 الشحنة عن مسارها.
إصدار وقت في المال- وصرف الطرد تسلیم فیها یتم التي المرحلة المعاملة-وهي في النهائیة المرحلة ُتحدد                  سوف
مثل العامة األماكن في توضع خزانات بعضها وتضم اآلمنة الطرود تسلیم أنظمة من العدید أمازون شركة اختبرت                   الطلب.
XYO أجهزة تؤكد سوف العمالء. منازل إلى الدخول إمكانیة التسلیم فریق تمنح التي اإللكترونیة واألقفال                 المتاجر
خزانتها مع فقط لیس المشحونة الطرود تتفاعل سوف أمازون، خزانة وفي التسلیم. عملیة اآلمنة المواقع هذه في Network                  
قد العمیل، منزل في أما یستخدمونها. الذین العمالء ومع األخرى الخزانات في XYO Network أجهزة مع أیًضا                   وإنما
الذكیة الصوت مكبرات وحتى باإلنترنت األشیاء إتصال وأجهزة للعمیل النقال الهاتف XYO Network عقد                تضم

 Amazon Echo التي استخدمت إلصدار الطلب.
 
  

 المستشفیات واألخطاء الطبیة4.2
  

جونز جامعة في الطب كلیة أجرتها لدراسة طبًقا المتحدة الوالیات في للوفاة رئیسي سبب ثالث هي الطبیة األخطاء                    تعد
ویتضمن الطبیة السجالت حفظ في أخطاء أو تشغیلیة أخطاء عن نتجت تفادیها یمكن التي الوفیات هذه من العدید .[6]                     هوبكنز
في للمرضى. ضروریة غیر جراحیة عملیات إجراء وحتى الئقة غیر طبیة وسجالت األدویة مع ضارة سلبیة تفاعالت                   ذلك

 خطاب إلى مراكز مراقبة األمراض والوقایة منها قال الدكتور مارتن مكاري:
 
  

الذي الوفیات عبء مع تتناسب بطریقة المریض وسالمة الطبیة الخدمة جودة في الدولة تستثمر لكي الوقت حان                   "لقد
الرعایة في به المصرح وغیر الضار والتغیر التفاوت من یقلل الذي التكنولوجي البحث ذلك ویتضمن مسئولیته.                  تتحمل

 الطبیة.."
 —  دكتور مارتن مكاري

 
  

 من خالل ربط XYO Network باألطر التشغیلیة الموجودة بالفعل داخل المستشفیات، فإن مقدمي  الرعایة الطبیة
 یمكنهم بقدر كبیر تقلیل األخطاء التي تحدث في التواصل وحفظ السجالت الطبیة التي تؤدي إلى إصابة المریض أو وفاته. إن

 استخدام XYO Network وإشارات XYO  یمكنه أن یوفر سجًال طبًیا –ال یتطلب ثقة في طرف آخر كما أنه المركزي
 وقابل للتحقق منه- لكافة تفاعالت المریض مع أي من الموظفین باإلضافة إلى سجل یضم كافة البیانات المتعلقة بالمریض مثل

 الوظائف الحیویة لدى المریض وتفاصیل العالج الذي یتلقاه ونتائج الفحوصات طوال مدة إقامته في المشفى.



 XYO Network هي شبكة من األجهزة التي تسجل وتخزن البیانات اإلفتراضیة باستخدام سجالت البلوك تشین.
 فعندما یتفاعل جهاز ما في XYO Network مع جهاز أخر فیها، فإن الشبكة تسجل هذا التفاعل. وعن طریق مراجعة ملف

 التفاعالت هذه والبیانات اإلضافیة التي توفرها، من الممكن التحقق بمستوى عال من الیقین من أن تفاعل معین قد حدث في
  وقت محدد في موقع بعینه.

 على سبیل المثال، تخیل مریض -یدعى جون دو- ُأدخل غرفة الطوارئ وُمنح جون سوار لتحدید الهویة وهو إحدى
 أجهزة XYO Network Sentinel, أیًضا ومهمته تسجل أي جهاز من أجهزة  XYO Network یتفاعل معها جون.

 كما أن جهاز الرصد الذي یقرأ المؤشرات الحیویة لجون هو أیًضا جهاز Sentinel. حیث یسجل الوظائف الحیویة لدى جون
 على أنها بیانات إفتراضیة ویقضي التواصل بین الجهازین على احتمال وقوع خطأ بشري في حفظ السجالت.  كما یعمل

 جهاز الرصد أیًضا بوصفه  XYO Network Bridge ألنه ینقل ویخزن سجالت البلوك تشین ألي Sentinels یتفاعل
 معها.

 عندما یعالج الطبیب أو الممرضة جون فإن هذه التفاعالت یتم تسجیلها في سجل جون وفي سجل جهاز الرصد وفي
 سجل Sentinel المدمج في الهویة الشخصیة لطاقم العمل في المشفى. كما یمكن لـXYO Network حفظ سجالت لألدویة

 التي تناولها جون ونظًرا ألن جهاز Sentinel یمكن أن یرتبط بالدواء نفسه فیمكنه تأكید أن المریض قد تناول الجرعة
 الصحیحة من الدواء الصحیح مما یؤكد دقة سجل جون الطبي.

 
 
 

 
 

 

5XY Findables 
  

 سوف تعتمد XYO Network على بنیة تحتیة تقدر بـ 1000000 جهاز تم توزیعه في كافة أنحاء العالم عبر شركتنا التي
 تتعامل مباشرة مع المستهلك XY Findables. تسمح أجهزة نظام تحدید المواقع العالمي وبلوتوث إكس واي للمستهلكین

 الیومیین أن یضعوا إرشادات تتبع مادیة على األشیاء التي یریدون تتبعها (مثل: المفاتیح، واألمتعة، والدراجات، وحتى
 الحیوانات األلیفة). وإذا فقدوا عنصًرا ما أو وضعوه في غیر مكانه، یمكنهم أن یروا أین هو بالضبط عن طریق رؤیة موقعه

 على تطبیق الهاتف الذكي. في غضون ستة أعوام فقط، أنشأت XY  واحدة من أكبر شبكات البلوتوث وتحدید المواقع في
 العالم من حیث المستهلكین.

 لحسن حظنا أن لدینا شركة تمكنت بنجاح أن تؤسس شبكة في العالم الحقیقي. تفشل معظم الشبكات المعتمدة على
 المواقع في الوصول إلى هذه المرحلة وتحقیق الكتلة الحرجة الالزمة لبناء وتطویر شبكة واسعة النطاق. ومع ذلك، ُتعَتبر

 شبكة Sentinel التي أنشأناها نقطة البدایة فقط. شبكة XYO Network هي نظام مفتوح یستطیع الدخول إلیه أي شخص
 یقوم بتشغیل جهاز لتحدید الموقع ویبدأ في كسب عمالت XYO الرمزیة.

 وبشكل عام، كلما زادت عالقات واتصاالت شبكة Sentinel في XYO Network، كلما زادت فعالیتها
 وجدارتها بالثقة. وللمزید من نمو شبكاتها، تقوم XYO Network باالشتراك مع غیرها من الشركات لتوسیع شبكتها

. XY خارج نطاق شبكتها الخاصة من البرامج الملحقة Sentinel الخاصة من شبكات 
 
 
 

 



 

 فریقنا6
  

منفرًدا ترو أري أسس التسویق. وخبراء األعمال تطویر ومحترفي المخضرمین المهندسین من كوكبة XY فریق                 یضم
مؤسسان بوصفهما لیفن وماركوس شیبر سكوت من كل إلیه وانضم .2012 عام في XY Findables                 شركة

.XY Oracle Network مشاركان في مبادرة البلوك تشین في عام 2017 للمساعدة في بناء 
 
 
  

 المؤسسین6.1
 

 Arie Trouw أري ترو مؤسس الشركة وأحد مصممیها
  

في عبقري طفل مجرد كان الحاسوب، شفرات من األول سطره ماسك إیلون كتابة من سنوات عشر                  قبل
Appleو Atari إلى انتقل ثم TRS-80 Model I حاسوبه على برنامج ببناء منشغًال أفریقیا                جنوب
هذا نظریات تغییر حول تتمحور اإلعالنات لوحات من سلسلة وقتها أدار لقد .PC الشخصي                والحاسوب

 المجال.
الناجحة التجاریة والمشاریع التكنولوجیة باإلنجازات حافل سجل ذو بارع أعمال رائد هو              آري
للمستخدم/ متكامل نموذج وبناء الالمركزیة بقوة یؤمن هو المالیین. بعشرات أرباًحا علیه أدرت               التي
إلى تغییرها قبل Ength Degree, LLC باسم (أدرجت 2012 عام في XY شركة أري أسس                 المالك.

 مؤسسة C Corporation في عام 2016).
العملیات ومدیر األول المالي والمسئول التنفیذي الرئیس منصب حالي الوقت في یشغل              كما

المدیر ورئیس مجلس اإلدارة.  قبل تأسیس شركة منصب یشغل أري كان XY-The Findables       
Tight Line شركة في التكنولوجیا شئوون ورئیس Pike Holdings Inc شركة ورئیس              التنفیذي
نیویورك معهد من الحاسب علوم في العلوم بكالوریوس على وحصل .Technologies LLC            
التي باألفریقیة الناطقة العائالت أوائل من واحدة في عضو أنه هو عنه: الطریفة الحقائق ومن                 للتكنولوجیا.

 هاجرت للوالیات المتحدة في جنوب أفریقیا عام 1976
 

 

 Markus Levin ماركوس لیفین هو مؤسس مشارك ورئیس العملیات في الشركة
 

  
األولى البیتكوین عملة ماركوس استخرج الشركة في العملیات ورئیس مشارك مؤسس هو لیفین               ماركوس
15 على تربو بخبرة ماركوس یتمتع الوقت. ذلك منذ تشین البلوك بتقنیات مولًعا وأصبح 2013 في                  له
ألمانیا من األصل في ماركوس أن كما العالم. أنحاء كافة في وتطویرها وإدارتها الشركات تأسیس في                  عاًما
خالل من الشركات من استفادة أقصى تحقیق في مجاله ویتخصص الثانیة لغته هي اإلنجلیزیة                واللغة
أقصى بذل في لمساعدتهم موظف كل في األساسیة المواهب واستخدام البیانات على القائمة األنظمة                تطبیق

 ما لدیهم واالنتفاع به.
 
 



الصناعات في الشركات مع العمل ماركوس بدأ بوكوني، جامعة في الدكتوراة دراسة عن انقطاعه                بعد
و sterkly و Novacore مثل متطورة تكنولوجیا مشاریع ماركوس ترأس كما العالم. حول               المتطورة

.Koiyo و Hive Media 
 
 
 

 Scott Scheper سكوت شیبر هو مؤسس مشارك ورئیس قسم التسویق
 

 لقد عمل سكوت في العدید من المشاریع الهامة مع شخصیات بارعة ومتمیزة من بینهم مؤسس مشارك في
 شركة أوبر Uber. كان أول مدیر حقیقي لسكوت هو أري ترو الذي وظف سكوت في عام 2009 أثناء

 ركود اقتصادي عندما كان قلة من الشركات توظف العاملین وحتى قلیل من األشخاص یفكرون في تأسیس
 هذه الشركات. األمر الذي بدأ كتطبیق فیسبوك وأربعة شباب وكرة الطاولة تطور حتى بلغ شركة یعمل بها

 200 موظف وتدر عشرات المالیین من العائدات في أقل من عامین.
 في عام 2013 اعتزل  حیاة الشركات لتحقیق حلم العمل عن بعد من خالل الحاسوب النقال

 بینما یرتشف المشروبات االستوائیة في شواطئ سانت توماس، فیرجین أیالند في الوالیات المتحدة. خالل
 هذه الفترة، أطلق سكوت Greenlamp وهي وكالة دعایة مبرمجة متخصصة في شراء إعالنات

 االستجابة المباشرة. كانت الوكالة آلیة بالكامل وأسست بصورة كلیة باستخدام خوارزمیات إلدارة حمالت
 الدعایة. تم إنشاء الفریق مع مهندسي البرمجیات التي تعد أساس المشروع، وكان یعمل أربعة موظفین
 بنظام الدوام الكامل فقط: وهذا ما بدأه  سكوت. تمت إدارة الحمالت الدعائیة من قبل نظام أوتوماتیكي،
 وهو نظام یطلق علیه اسم Stewie (Family Guy). أدار Stewie طوال 24 ساعة كل شئ في
 الوكالة حیث نفذ تعدیالت تلقائیة على الحمالت الدعائیة.  حتى أنه أرسل رسائل إلكترونیة إلى سكوت

 لمناقشة التغییرات التي أجراها (شملت رسائل Stewie على توقیعه).  في أول عام له في العمل عقب
  إطالقه، أدر Greenlamp أرباًحا تبلغ 12 ملیون دوالر.

 في حال لم یكن لدى سكوت عمًال یؤدیه فإنه یقرأ كتًبا لمن یعتبرهم قدوة مثل جاري سي
 هالبرت وتشارلي منغر أو قد یخرج في بعض األحیان مع األصدقاء والعائلة في سان دییغو في كالیفورنیا.
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   اقتصاد التوكن7
  

 سوف تعتمد XYO Network على أحد معاییر رموز اإلیثریوم ERC20 یسمى XYO Token ویستخدم لتحفیز األداء
 المطلوب لتحدید الموقع بموثوقیة ودقة. یمكن أن نعتبر أن XYO Tokens على أنها الكلفة الالزمة للتفاعل مع العالم

  الحقیقي من أجل التحقق من موقع XY ألي شئ محدد.
 تتم العملیة بالطریقة التالیة: أوًال یستفسر صاحب الرمز من XYO Network  عن شئ ما (مثال أین الطرد

 المطلوب إلكترونًیا من خالل XYO بعنوان 0x123456789...?”) بعد ذلك یتم إرسال االستعالم إلى صف ینتظر فیه
 حتى تتم معالجته وإجابته. یمكن للمستخدم تحدید مستوى الثقة المطلوب وتكلفة XYO عند االستفسار. یتم تحدید كلفة

 االستفسار ( بتوكن XYO) من خالل كم البیانات المطلوب لتقدیم إجابة السؤال أو االستفسار إلى جانب دینامیكیة السوق.
 كلما زادت البیانات المطلوبة، ارتفعت تكلفة السؤال في XYO. إن االستفسارات المرسلة إلى XYO Network من الممكن

XYO Network أن تكون كثیرة ومكلفة للغایة. فعلى سبیل المثال قد ترسل شركة شحن وخدمات لوجستیة استفساًرا إلى 
 لكي تسأل (ما موقع كل سیارة في أسطول سیاراتنا على حدة؟)”

 بمجرد أن یستفسر حامل توكن XYO من شركة  XYO Network ویدفع كلفة السؤال المطلوب فإن كافة أجهزة
 Diviners المسئولة عن تحلیل البیانات والتي تتولى المهمة تستدعي الملفات ذات الصلة من Archivists السترجاع

 البیانات ذات الصلة الالزمة إلجابة السؤال أو االستفسار. تأتي البیانات المستردة من Bridges الذي جمع البیانات في األصل
 من Sentinels. وهي األجهزة أو اإلشارات التي تؤكد موقع األشیاء.  ویتضمن ذلك أجهزة مثل أجهزة التتبع بالبلوتوث

 Bluetooth وأجهزة تتبع المواقع العالمیة GPS وأجهزة تتبع الموقع الجغرافي المدمجة في أجهزة إتصال األشیاء
 باإلنترنت وتكنولوجیا التتبع عبر األقمار الصناعیة وأجهزة مسح وقراءة أكواد االستجابة السریعة والمسح الضوئي ألجهزة

  تحدید الهویة بموجات الرادیو والعدید من األجهزة األخرى.  اضطلعت شركة
 XY Findables بدور رائد وأطلقت مشاریع البلوتوث Bluetooth وGPS للمستهلك مما أتاح لها اختبار

 ومعالجة البیانات اإلفتراضیة للمواقع في العالم المادي. إن الجهود التي بذلت في تطویر مشاریع شركة XY Findables قد
.XYO Network ساعدت بصورة كبیرة في تصمیم برتوكول البلوك تشین لشركة 

 
 

 
 

 

 حدث إنشاء العمالت الرمزیة الممیزة8
  

حیث الممیزة للرموز بیعًیا عرًضا تعقد سوف XYO Network شركة فإن الشركة انطالق من جزء                 باعتبارها
مبیعات منصتنا. في واالستفسارات األسئلة لطرح استخدامها یمكن التي XYO الممیزة الرموز طلبات أول                ستوزع
إیثریوم: 1 عند األقصى الحد وتصل XYO 100000 إیثریوم: 1 بـ تبدأ متدرجة تسعیر بنیة لها العامة الرمزیة                    العملة

 XYO 33,333. سنعلن قریًبا عن التفاصیل المتعلقة بالكمیة وبنیة التسعیر القائمة على الوقت.
 

  
 
 
 



8.1XYO مواصفات العمالت الممیزة التوكن  
  

 منصة العقود الذكیة: اإلیثریوم●

●ERC20 :نوع العقد 

●XYO :التوكن 

 اسم التوكن: XYO Network األداة المساعدة للتوكن●

●0x55296f69f40ea6d20e478533c15a6b08b654e758 :عنوان التوكن 

 اإلصدار الكامل: محدود بالكمیة التي یصل إلها بعد عرض بیع الرمز الرئیسي●

 رأس مال توكن XYO المتوقع هو 48 ملیون دوالر●

 عمالت رمزیة غیر مباعة وغیر مخصصة: تصبح غیر قابلة لإلنفاق بعد حدث مزاد البیع العلني للعملة●

 الرمزیة. لن یتم إنشاء المزید من عمالت XYO الرمزیة  بعد انتهاء عرض البیع الرئیسي.

 

 
 

  خارطة طریق9
  

ناجحة مشاریع إطالق خالل من 2012 عام منذ المواقع من التحقق شبكات من مفتوح عالم خلق على XY شركة                     تعمل
أكثر XY تمتلك الحالي، الوقت في الحقیقي. للعالم مواقع شبكة لتأسیس الالزمة GPSو Bluetooth البلوتوث                 لمستخدمي

 من 1000000 إشارة حول العالم في الوقت الحالي.
  

  عام 9.12012

●XY تأسیس شركة 
الضوء تسلیط خالل من باإلنترنت األشیا إتصال على تركیزها ینصب شركة وهي XY شركة تأسیس فكرة ترو أري                    طور

.XY خاصة على بیانات المواقع  
 

 عام 9.22013
  

●"Webble" موقًعا للتعامل المباشر مع العمیل للبیع بالتجزئة یسمى XY تطلق شركة 
(مما عمالئهم مع شخصیة بصفة التفاعل أجل من للتجار أفضل بصورة مطورة أدوات تقدیم في Yelp یلب موقع مع                     التنافس

 یلغي الحاجة إلى موقع یلب Yelp الذي یؤدي دور الوسیط في األعمال التجاریة).
 
 



   تنتشر شبكة Webble في 9000 متجر تجزئة في كالیفورنیا الجنوبیة●
رقمیة الفتات توزیع خالل من المباشرة التجزئة مواقع مع التجاریة العملیات بنجاح Webble موقع وینفذ یطرح                  كما
الرقمیة الالفتة هذه كالیفورنیا. دییجو، سان أرجاء في ومتجر مطعم 9000 من أكثر أبواب على Webble SmartSpot                 

 تمثل اندماج إشارة بلوتوث XY Web-ble مع التجارة ویكافئ العمالء الذین یختارون المشاركة في الخدمة على والئهم.
 

 عام 2014  9.3
  

●XY-Network لتوسیع شبكة (XY Find It) عالمة تجاریة بتتبع إشارة البلوتوث تسمى XY ؤسس شركة   
XY Find It brand جهاز إصدار عبر العمیل مع مباشرة تتعامل التي المواقع تكنولوجیا حول XY شركة تركیز                    یتمحور

 وتسیطر على سوق العمل الخاص بتتبع إشارات البلوتوث لدى العمیل.

   تطویر الجهاز األول XY Find It للتعامل المباشر مع العمیل وشحنه للعمالء في أرجاء العال●
.the XY Find It :أول منتج للمستهلك لها على اإلطالق  أال وهو جهاز XY أطلقت شركة 

 
 عام 2015 9.4

  

●XY2: The XY2 منتج الجیل الثاني XY تطلق شركة 
 أطلقت شركة XY الجیل الثاني من األجهزة XY2 وهو أول جهاز بلوتوث للموقع یركز بصورة خاصة على نوع البطاریة

 وعمرها االفتراضي.باستخدام البطاریات القابلة لالستبدال، تضع شركة XY معاییر الصناعة وتؤسس تكنولوجیا شبكیة متحدة
 مدمجة في الجهاز.

  تجاوزت مبیعات شركة XY عدد 300000 من األجهزة●
حیث فئته في رائًدا جهاًزا الجهاز هذا جعل مما فائقة بسرعة وباعتها ناجحة بصورة XY2 أجهزة حجم XY شركة غیرت                      لقد

 أدر أكثر من 1.3 ملیون دوالر للشركة.
   

 عام 9.52016
●(XY3: The XY3) منتجات الجیل الثالث XY تطلق شركة   

إشارة موقع تتبع یتیح تقییًما یقدم الذي البلوتوث إشارة تتبع جهاز وهو (XY3) الثالث الجیل منتجات XY شركة                    تطلق
 البلوتوث ذو االتجاهین .

  
    أصبحت شركة XY مؤهلة من قبل هیئة األوراق المالیة والبورصات األمریكیة إلصدار األوراق المالیة●

لعرض الالزمة المالیة التقاریر إعداد ومعاییر بنجاح األمریكیة والبورصات المالیة األوراق هیئة شروط XY شركة                 استوفت
األمریكیة. والبورصات المالیة األوراق هیئة وشروط قوانین خالل من االستثمارات قبول في وللبدء المالیة أوراقها                 بیع

XY Findables یرجى زیارة موقع عروض شركة ،XY لشراء األوراق المالیة من خالل عروض وقوانین شركة  
  

   تضاعفت مبیعات شركة XY ثالث مرات عام تلو اآلخر●
السابق العام في المستهدفة مبیعاتها أضعاف مرات 3 من أكثر الشركة وتنتج مستمر تزاید في XY شركة مبیعات                    مازالت

 لقیاس األداء.
 
 
 



 عام 2017 9.6
  

●”XYGPS): The “XYGPS) الرائد GPS جهاز تتبع XY تطلق شركة   
على بقدرته XYGPS جهاز یتمیز بلوتوث. وتقنیة العالمي المواقع تحدید نظام بتقنیة مختلط جهاز أول XY شركة                   تطلق

.GPS إرسال تقریًرا بموقعه في أي مكان في العالم حیث تتاح البیانات الخلیویة وبیانات 
  

●XY4 جهاز XY تطلق شركة   
 طرحت شركة XY الجهاز XY4+ بإمكانیة التشغیل كعقدة XYO Network  عبر تحدیث البرامج الثابتة.

  
●Beacon Mark عدد 1000000 من XY تتخطى شركة   

 قد أنتجت شركة XY ملیون جهاز.
  

●XY القائمة على سلسلة البلوك تشین التابعة لشركة Oracle Network نشأة شركة   
 بدأت عملیة التطویر لنقل منصة شبكات المواقع الداخلیة لشركة XY إلى تطبیق البلوك تشین المفتوح، بدایة تأسیس شركة

.XY Oracle Network 
 

  الربع األول والثاني من عام 2018 9.7
  

●Oracle Network أول عملة رمزیة الستخدامها في العقود الذكیة للولوج إلى XY صكت شركة 
  أنشأت أول عملة رمزیة لـXYO واعتبرتها العملة الرسمیة لالستخدام في شركة XYO Network بأكملها.

  
●(”XY TestNet“) قید االختبار XYO شبكة XY تستكمل  شركة 

أجهزة على الموقع على القائم تشین البلوك بروتوكول تطبیق في تبدأ ثم XYO شبكة تطویر XY شركة تسكتمل                    سوف
.Sentinel 

 
  الربع الثالث والرابع من عام 2018 9.8

  

 تطلق شركة XY الشبكة الرئیسیة لشركة  XY Oracle Main Network (شبكة XY الرئیسیة)●
إجراء وتبدأ XY Sentinel ألجهزة للتتبع الملحقة البرامج إلى XYO Network شبكة عن كاملة نشرة XY شركة                   تصدر
الهواتف تطبیقات ومطوري باإلنترنت األشیاء إلتصال شركات (خاصة Sentinel ألجهزة الجدد الشركاء على               اختبارات

 النقالة).
  

●XYO Network برمجة واجهة التطبیقات لكي یتفاعل مطورو العقود الذكیة مع XY تستكمل شركة 
للتفاعل العقود كتابة من الذكیة العقود مطوري تمكن والتي XYO Network لشركة التطبیقات واجهة برمجة الشركة                  تطلق

 مع
Ethereumو Ethereum Solidity Library هي تطویرها: سیتم التي البرمجیات مكتبات .XYO Network            
مشابهة (بصورة XY's Oracle Network مع تتفاعل لكي المواقع أجل من JavaScript libraryو Viper Library               

.(MetaMask الندماج الشبكة 3 مع 
 
 
  



 تطلق شركة XY أجهزة التتبع التي تعتمد على الالفتات الرقمیة والتي یمكن إضافتها للطرود التي تباع من خالل●
 التجارة اإللكترونیة

اإللكترونیة بالتجارة العاملین لتجار تتیح التي (XY-Stick) الرقمیة الالفتات على تعتمد التي التتبع أجهزة منتجات                 إطالق
 إمكانیة تتبع كل منتج من منتجاتهم على حدى في وقت معین.

 
 عام 2019 9.9

  

 تطور شركة XY شبكة عالمیة من أجهزة Sentinel للمواقع المتنوعة●
Bridges,) وهي األخرى XYO Network شركة أقسام جانب إلى XY Sentinels أجهزة انتشار نطاق تطور                 كما

.(Divinersو ,Archivists 
  

 تعمل شركة XY مع شركات كبیرة ومنظمات وشركات البیع بالتجزئة التي تمتلك حاالت استخدام للتحقق من●
 الموقع.

بالموقع الخاصة األوراكل بیانات قواعد من االستفادة بمقدورها والتي ضخمة وكیانات مؤسسات مع التجاریة الشراكات                 إقامة
وشركات العمل ساعات ومراقبي التورید وسالسل اللوجستیك أنظمة (مثل ثالث طرف في الثقة یتطلب وال                 الالمركزي

 التجارة اإللكترونیة والعدید من المجاالت األخرى التي ال تحصى).
 

 أعوام 2020+  9.10
  

 توسع شركة XY انتشارها العالمي لشركة XYO Network بالكامل.●
 

 
 

 االقتصاد المشفر10
 

 هناك أمٌر یتم تغافله عندما یتعلق األمر باالقتصاد المشفر: حیث انخفضت قیمة العدید من العمالت أكثر من األصول التي
 كانت تسعى الستبدالها (أي العمالت اإللزامیة ).

 تعتقد شركة XYO Network أن قیمة العملة الرمزیة یجب أن تتناسب مع استخدامها والذي یعتمد نوًعا ما على
 عدد الصفقات التي تجرى باستخدام هذه العملة. حالًیا، تركز العدید من العمالت المشفرة حصرًیا على أنظمة التحفیز التي

 تكافئ المعدنین للعمالت لكن ال یهتمون بتحفیز مستخدمي هذه العمالت الرمزیة. وبمرور الوقت، یخلق انعدام التوازن نظاًما
 بیئًیا غیر مرغوب لكافة المشاركین بما فیهم (معدني عمالت وأصحاب العمالت الرمزیة والمؤسسات الثالثیة التي تعتمد على

 منصة العمالت الرمزیة هذه).
Sentinels ، Bridges مثل)  XYO Miners المشفر توجد أجهزة تعدین XYO في التعدین الجماعي لموقع 
 Archivists Diviners،) التي تشارك في إجابة استفساراتلشركة XYO Network.  في عملیة التعدین المشتركة هذه،

 إذا كان غالبیة معدني XYO غیر بارعین، فإن مجموعة المعدنین في XYO یمكنهم التصویت على خفض شریط التحقق من
 المواقع. ورغم ذلك بمجرد استخدام آالت تنافسیة أكثر فإن النظام یصوت بزیادة النموذج المثالي  للنظام.  وعلیه بدًال من
 االعتماد على تكنولوجیا الحوسبة لخوادم التعدین الجماعي المركزیة القلیلة مع إمكانیة الولوج ألقوى الموارد، فإن تطویر

 أنظمة التعدین  XYO یتناسب مع التقدم في تكنولوجیا الحوسبة في العالم.



 في أي نظام توكن اقتصادي متعافي، تكون نسبة السیولة متوازنة. ورغم ذلك، فإن ُجّل أنظمة العمالت الرمزیة
 الحالیة تجمد تغیراتها في وقت انخفاض مقیاسها. في حالة البیتكوین وحتى اإلیثریوم، فإن عدد ضئیل للغایة من خوادم التعدین

 الجماعي هي التي تحكم معظم النظام البیئي. مما یخلق المشكلة التي یسعى كل نظام توكن  إلى حلها أال وهي: المركزیة.
 
 

 تحفیز استخدام العمالت الرمزیة (التوكن)10.1
  

االقتصاد في المدى طویلة مشكلة یخلق عمالتهم استخدام عدم على الرمزیة العملة حاملي فیه ع ُیشجَّ الذي النظام                   ن
بدًال الرمزیة، العملة استخدام عدم أسباب الختراع طبیعًیا دافًعا ویخلق جًدا شحیحة قیمته بیئًیا نظاًما یخلق إنه                   األساسي.
التي المصطنعة الندرة ألن العمالت أصحاب یتجاهله ما غالًبا العملة سیولة نقص إن والسیولة. االستخدام تعزیز                  من

4 تنشأ من صرف العملة بحذر یخلق ارتفاع مفاجئ للطلبات قصیرة المدى لكن السؤال هو: بأي ثمن؟

كل على ولیس العمالت معدني على كلًیا ینصب التركیز أن في المشفر االقتصاد محفزات معظم مشكلة                  تكمن
حسابات ذوي األكفاء المشاركین تحدید خالل من االعتبار بعین كلیهما تأخذ XYO توكن إن العمالت. هذه                  مستخدمي

 إیداع  ویعملون لتنفیذها.
زمنیة مراحل في العمالت صاحب سیكافئ XYO الرمزیة العمالت القتصاد الطبیعي التدفق إلى               استناًدا
الذي النظام في الیانصیب. آلیات ورفع المعامالت لعقد مكافأة تضم كآلیات العملة الستخدام متنوعة: بمحفزات                 مختلفة
ذلك رغم المعامالت. إجراء عند الفرصة تفوته لن العملة على یحافظ الذي المستخدم فإن المعامالت حجم فیه                   یرتفع
إلى یؤدي (مما خاطئة إجابات یقترحون الذین المعدنین بین االحتیال لمنع المستخدمة التأمین إجراءات غرار                 على
أجل من دوریة بطریقة أخرى أطراف مع صفقات یعقدون الذین المستخدمین سیعاقب أیًضا (XYO عمالت في                  خسارة

  التحایل على النظام لتلقي مكافآت سیولة العملة.
سیولة ومعدالت متعافًیا االقتصادي الرمزیة العمالت نظام یبقى لكي آلیات XYO Network شبكة               تقدم
یقدمون ال متى معرفة أجل من أیًضا وإنما الدقیقة البیانات تزوید ألجل فحسب لیس XYO معدنو ُیحفز متوازنة.                    العملة
یمرر أن یمكنه XYO معدني أحد فإن الدقیقة، غیر بالبیانات البیئي النظام تلویث ولعدم اإلطالق. على بیانات                   أي
النهائي المستخدم تشجیع یتم إلخ...). Sentinel, Archivist ذلك (یعني كفؤ متخصص XYO معدن إلى                الفرصة
ارتفاع بوقت مقارنة الشبكة سیولة انخفاض حال في بكثرة الصفقات إجراء على XYO الرمزیة العمالت یحمل                  الذي
معدنو عنها تخلى قد االقتصاد وضع على تعتمد مكافآت على العملة مستخدم یحصل الشبكة. في العمالت                  سیولة
متعافًیا. البیئي النظام إلبقاء ذلك یفعلوا أال اختیاروا لكن منها التحقق أو البیانات حساب بمقدورهم كان الذین XYO                  
جانب إلى المعامالت یجري الذي النهائي المستخدم إلى وتمررها تتلقاها قد التي المكافأة الثریة الحواسب تبدد                  جوهرًیا،

 ثاني أفضل حاسوب الذي تولى المهمة من أجل تأسیس نظام عمالت رمزي عالي الجودة.
 إن سوق تعدین البیتكوین یشهد حالة مشابهة لمعضلة السجین. [8]. األمر برمته هو أن عملة البیتكوین یمكن أن

 تجدي نفًعا إذا تعاون المشاركون في السوق إلى حد ما. ورغم ذلك، فإنه بتصمیم النظام یصبح االهتمام الذاتي عادة هي
 الخاصیة التي تسود بسبب طبیعة اإلنسان. یطلق آدم سمیث على هذه الظاهرة اسم “الدقة القصوى” التي تبین الدقة القصوى

 وال تقبل أي استثناءات أو تعدیالت فیما عدا ما  یمكن التحقق من دقته من القوانین نفسها والتي عامة بالفعل تنبع من المبادئ
 نفسها معهم.  في االقتصاد الذي یعتمد على الكائنات المعرفیة التي تخضع للطبیعة البشریة فإن القواعد الصارمة المبسطة هي

 التي تسود وتسیطر.  لقد فهم سمیث طبیعة فطرة البشر للعمل بالقواعد المطلقة بدًال من قواعد التفاوض.  فهو یعتقد أن حفظ
 النموذج المثالي لنظام ما في الذاكرة هو أمٌر صعٌب ومجهٌد  للغایة للمخ.  وبعبارة أخرى،  فإنه یسهل االلتزام بالقواعد

 الصارمة السریعة أكثر من  القواعد المرنة.  ولكن العكس هو الصواب .”[9] ونتیجة لذلك، یفتقر اقتصاد العمالت المشفرة
 الحالي للكفاءة ألن عمالته ال تحفز المشاركین بصورة مناسبة إلى حد ما بسبب أنها تقوم على نظریة اقتصادیة تسبق تقنیات

  البلوك تشین (سلسلة الكتل).
 تدرس XYO Network أوجه القصور هذه وتقترح حلوًال إلعادة تقویم دینامیكیة االقتصاد المشفر وتطور

 تكنولوجیا العمالت المشفرة في البلوك تشین إلى األبد.

   سوف یتم تحدید آلیات سیولة العملة المحددة ونسبة العائدات المخصصة ألصحاب العمالت الرمزیة في مستند أخر في المستقبل.4



 

  

 كلمة شكر والعرفان بالجمیل11
البحثي التقریر تحسین خالل من قمنابذلك . الموجز التقریري البحث إلجراء قرارنا عن هذه التقریر مسودة                  نتجت
التجاریة األعمال تفاصیل لتحدید هذه التقریر مسودة وأصدرنا .XYO Networkلـ الفنیة التفاصیل على فقط                لیحتوي
رؤول للسید الشكر بخالص نتقدم لذا والمواقع. تشین البلوك بروتوكوالت إلى باإلضافة لدینا المتبعة                واإلستراتیجیة

 جوردان (عضو في ثیل فیلوشیب
كما األول. المقام في التقریر مسودة كتابة القتراحه (XYO Network شركة ومستشار Thiel Fellowship              
الوقت من كبیرة فترة قضاء بعد تقییمها. في بالتفاصیل واالهتمام االستثنائیة العمل ألخالقیات ساكو كریستین                 نشكر
على نفسها الممارسات أفضل تطبیق خالل من عملها كریستین أدت ، البحثي التقریر إلعداد كبیر جهد بذل عن                    فضًال
على أرانا جون نشكر وأخیًرا، االستخدام. حاالت تطبیقات لتجمیعه كوالسینسكي جوني نشكر كما . التقریر                 مسودة

 مراجعته الدقیقة ومساهماته المبدعة.
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 مسرد المصطلحات
  

 الدقة  وهي مقیاس الثقة في وقوع نقطة بیانات أو بیانات إفتراضیة ضمن إطار هامش خطأ محدد.
 

التاریخیة السجالت بجمیع االحتفاظ مع الالمركزیة البیانات مجموعة من جزء باعتبارها اإلفتراضیة البیانات Archivist جهاز یخزن Archivist                 
ولكن العمل، في النظام یستمر مؤقًتا، متاحة غیر أصبحت أو البیانات بعض ُفِقدت إذا وحتى . ثالث طرف في الثقة إلى الحاجة دون من لكن                           الُمخزنة،
أّولیة بیانات Archivists ُتخّزن األمر. لزم إذا السجل بیانات من سلسلة استرجاع یمكنها بحیث السجالت بفهرسة Archivists تقوم كما أقل.                      بدقة

 فقط وتتقاضى وحدها أجر استرجاع البیانات. التخزین مجاني دائًما.
 

Diviner أن هو Bridge في أهمیة األكثر األمر .Archivistsإلى Sentinels من السجالت ینقل إنَّه إرشادیا. ناسًخا Bridge ُیعد Bridge                    
في Bridge في األهمیة حیث من الثاني األمر ویتمثل . حال بأي Bridge من المستلمة اإلفتراضیة البیانات السجالت تغییر عدم من یتأكد أن                         یستطیع

.Proof of Origin إضافة بیانات التعریف مصاحبة بـ 
 

 الیقین  وهو مقیاس مدى احتمالیة ُخلّو نقطة البیانات أو البیانات اإلفتراضیة من الفساد أو التالعب.
 

ُیعد المركزي. رقمي اقتصاد ضمن واستهالكها وتوزیعها والخدمات البضائع إنتاج تحكم التي البروتوكوالت یدرس رسمي إجراء المشفر                   االقتصاد
 االقتصاد المشفر  علًما عملًیا  ُیركز على تصمیم هذه البروتوكوالت وتحدید خصائصها.

 
أن یجب كما .XYO Network شبكة خزنتها التي التاریخیة األحداث بیانات تحلیل خالل من محدد استفسار إلى Diviner یجیب Diviner                    
ودقتها. اإلفتراضیة البیانات سالمة مدى لتحدید Proof of Origin من عاٍل مستوى XYO Network في المخزنة اإلفتراضیة البیانات                    تتضمن
XYO ألن نظًرا به. الخاص Proof of Origin إلى استناًد الشاهد على الحكم خالل من ویسلمها اإلجابات إحدى على Diviner                      یحصل
Sentinels من النقیض على . اإلفتراضیة للبیانات نزیهة تحلیالت لتقدیم Diviners تحفیز یجب ، ثالث طرف في للثقة یحتاج ال نظام Network                      

 وBridges، تستخدم أجهزة Diviners خاصیة Proof of Work إلضافة إجابات إلى سلسلة الكتل.
 

 البیانات اإلفتراضیة   وهي نقطة بیانات حول العالم الحقیقي مقارنة بموضع Sentinel (التقارب، ودرجة الحرارة، والضوء، والحركة، وما إلى ذلك).
 

XYO معدني بین علیه التصویت یمكن XYO .16 المشفر للموقع الجماعي التعدین عملیة في الموقع بتحدید التحقق معیار هو المثالي                      النموذج
 اآلخرین في نظام التصویت بشركة XYO لزیادة أو خفض هذا المعیار.

 
  أوراكل  جزء من نظام DApp (التطبیقات الالمركزیة) المسؤول عن إبرام عقد رقمي من خالل تقدیم إجابة بكل دقة ویقین. ُیشتق

تشفیریة معادلة من ضروریة بوابة هذا یوفر حیث عشوائي). لرقم المثال، سبیل (على حًقا عشوائي مصدر یعني حیث التشفیر من "أوراكل"                       مصطلح
السلسلة). خارج تحویل عملیات أو الحقیقي، العالم (أي السلسلة یتجاوز بما الذكیة العقود معلومات بتزوید أوراكل وسطاء یقوم الخارجي. العالم                      إلى
الوصیة بنود األخیرةلُتنفذ والوصیة لشهادة عقد في المثال،أنتفّكر سبیل على الحقیقي.خذ العالم إلى الرقمي العالم من بینیة وصالت أوراكل وسطاء                      یمثل
الرسمیة. المصادر من الصلة ذات البیانات وتبویب تجمیع خالل من الوصیة تفعیل لبدء أوراكل خدمات تقدیم یمكن كما الموصي. وفاة تأكید                       بموجب

 حینئٍذ، یمكن استخدام أوراكل باعتبارها قناة تلقیم أو نقطة نهایة لعقد ذكي لإلتصال من أجل التحقق مما إذا كان الشخص قد توفى أم ال.
 

تعیین یعد .XYO Network إلى المتدفقة السجالت صالحیة مدى من بالتحقق المنوط المفتاح Proof of Origin ُیعد Proof of Origin                    
تأمین استحالة أو لصعوبة نظًرا عملیا ُیعد ال الخاص المفتاح توقیع أنَّ كما ُیَزور. أن الممكن من ألنه عملًیا غیر أمًرا بیانات مصدر لكل فرید                           معّرف
XYO تستخدم المشكلة، هذه لحل . یحدث قد أمٌر الخاص المفتاح على السیئ الطرف استیالء احتمالیة فإنَّ ثم، ومن مادیا، XYO Network                        أجزاء
بالبیانات. الخاصة األصل سلسة تزییف المحال من أنَّه في اإلجراء هذا من الفائدة تكمن حیث .Transient Key Chaining خاصیة Network                    

 ومع ذلك، بمجرد تعطل السلسلة، فإّنها تتعطل لألبد ویحال استمرارها مما یجعل منها كتلة رقمیة معزولة.



سجالت إنتاج خالل من وموثوقیتها دقتها وتضمن اإلفتراضیة البیانات ترصد فهي . اإلفتراضیة البیانات على شهوًدا Sentinel ُیعد Sentinel                     
جوانب أهم أحد وهو إلیها Proof of Origin إضافة خالل من وذلك واحد مصدر من مستمدة أنَّها من Diviners أجهزة .وتتأكد                       مؤقتة

.Sentinels 
 

بأنَّه البعض اعتقاد وراء السبب هو (وهذا 1994 عام في كان أنَّه ُیزعم حیث بیتكوین، قبل زابو نایك كان وضعه من أول بروتوكول هو الذكي                           العقد
ال حاسوب أجهزة واقتناء برنامج في قانوني اتفاق تدوین في الذكي العقد من الفكرة تكمن المجهول). الغامض البیتكوین مبتكر ناكاموتو، سأتوشي                       هو
(على األموال من كًال الذكیة العقود تجمع بشأنها. إجراءات واتخاذ العقود بتفسیر األشخاص قیام إلى الحاجة من بدًال بنوده، تنفیذ مهمة تتولى                        مركزیة
وقابلیة الكاملة والشفافیة الحاسوب) برامج (مثل بالجبریة تتسم الذكیة العقود ألّن ونظًرا نفسه. المفهوم في والعقود (Ether اإلیثریوم المثال،                     سبیل

 قراءتها، فإنَّها ُتعد بمثابة وسیلة جیدة لالستعاضة بها عن الوسطاء والسماسرة.
 

توزیع یتم القانوني. الوضع ماهیة بشأن جماعي اتفاق إلى كافة النظام أطراف یتوصل عندما السمات إحدى وهو آخر طرف في الثقة مطالبة                        عدم
كیان أو فرد في التمركز من بدًال والمستهلكین)، والمنقبین المطورین المثال، سبیل (على بالشبكات المعنیة الجهات بین مشاركتها) (أو والثقة                      السلطة
بسهولة. فهمها إساءة یمكن التي الشائعة المصطلحات من واحًدا المصطلح هذا ُیعد المالیة). والمؤسسات والحكومات البنوك المثال، سبیل (على                     واحد
خالل من هذا یتحقق النظام. في فردي طرف أي من المطلوب الثقة مقدار تقلیص هو تقدمه فما الثقة. على الكتل سالسل تقضي أن یمكن ال الحقیقة،                            في

 نشر الثقة بین مختلف أطراف النظام عبر لعبة اقتصادیة تساعد على تحفیز األطراف على التعاون مع القواعد المنصوص علیها في البروتوكول.
 

XYO لشركة االستفسارات إجابة في تشارك التي Diviners و Archivists و Bridges و Sentinels وهي XYO Miner تعدین                    أجهزة
XYOمن خالل عملیة التعدین الجماعي في الموقع المشفر لـ Network 

 
عقده أو / XYO عناصر نظام من تتألف فهي بأوراكل" الخاصة XY Network إلى XYO Network شبكة ترمز XYO Network                      شبكة
بوابة بصفتها العمل في XYO Networkلـ األساسیة الوظیفة تتمثل .Divinersو Archivistsو Bridgesو Sentinels من كًال تتضمن                  التي

 ُتنفذ من خاللها العقود الرقمیة الذكیة وذلك من خالل تأكیدات المواقع الجغرافیة في العالم الحقیقي.
 
 
 
 
 


