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 نبذة مختصرة
 

  مع الظهور المتزاید للتقنیات المعتمدة على الموقع، فإن خصوصیتنا وأماننا یعتمدان بشدة
  على دقة معلومات الموقع وصحتها. تم إجراء العدید من المحاوالت التي تهدف إلى إزالة الحاجة إلى
  الكیانات المتمركزة التي تتحكم في تدفق بیانات الموقع ولكن كل محاولة اعتمدت على نزاهة األجهزة

  التي تجمع هذه البیانات في العالم المادي. إننا نقدم شبكة موقع تشفیریة ال تتطلب منح الثقة  تستخدم صیغة
  جدیدة تعتمد على سلسلة من اإلثباتات صفریة المعرفة لتحقیق درجة عالیة من الیقین في بیانات معلومات

  الموقع. XYO Network (XY Oracle Network) هي خاصیة مجردة تتیح التأكد من صحة بیانات
 الموقع بشكل طبقي من خالل العدید من فئات األجهزة والبروتوكوالت. وجوهرها مجموعة من اآللیات

 التشفیریة التي تعرف بـ Proof of Origin وBound Witness وهي آلیات تربط بین قوة تقنیة
 سلسلة الكتل "بلوك تشین" وبین تجمیع بیانات العالم الحقیقي داخل نظام واحد مع التطبیقات المباشرة حالًیا.

 
 

 
 مقدمة1

 مع ظهور العقود  الذكیة التي ال تتطلب الثقة في طرف آخر المبنیة على تقنیة سلسلة الكتل، ازدادت بشكل ملحوظ الحاجة إلى
 خدمات أوراكل التي تمثل َحَكًما على نتائج العقد. وتعتمد معظم عملیات تنفیذ العقود الذكیة الحالیة على مجموعة مفردة أو

 مجمعة من نظم األوراكل المعتمدة في تسویة نتائج العقد. وفي الحاالت التي من الممكن أن یتفق فیها الطرفان على الثقة في
 أوراكل محددة وأنها غیر قابلة للتلف، فهنا تكفي أواركل واحدة. ولكن في العدید من الحاالت، إما ال توجد أوراكل مناسبة أو

 أنه ال یمكن اعتمادها بسبب إمكانیة حدوث خطأ أو تلف بها.
 نظم أوراكل المواقع تقع في هذه الفئة. إن التنبؤ بموقع عنصر في العالم المادي یعتمد على مكونات اإلبالغ والنقل

 والتخزین والمعالجة في نظم أوراكل معینة، وجمیعها قابلة للخطأ وللتلف. ومن بین المخاطر المحتملة: تداول البیانات، وتلوث
 البیانات، وفقدان البیانات، وتزویرها.
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 ولذلك توجد المشكلة التالیة: حیث إن التأكد ودقة الموقع تتأثران سلًبا بنقص قواعد بیانات األوراكل الالمركزیة التي
 ال تحتاج إلى الثقة في طرف ثالث المتعلقة بالموقع. لقد تم استخدام منصات مثل Ethereum وEOS بشكل مكثف نظًرا

 لقدرتها على التوسط بین التعامالت بشكل آمن عبر االنترنت، وتشتمل حاالت االستخدام األولیة على مستندات  تجمیع األموال
 في صورة ICOs. ولكن، حتى هذه المسألة ركزت كل منصة بالكامل على عالم االنترنت ولیس على العالم المادي وذلك ألن

 قنوات المعلومات الحالیة تتسم بالضوضاء وإمكانیة تعطل تكامل البیانات.
 لقد عملت XYO Network تجاه مفهوم تمكین المطورین -مثل أولئك الذین یكتبون عقوًدا ذكیة لمنصات سلسلة
 الكتل- من التفاعل مع العالم المادي كما لو كان واجهة برمجة تطبیقات. تعد XYO Network أول بروتوكول أوراكل في

 العالم یجعل من الممكن لكیانین أن یتعامال في العالم الحقیقي بدون طرف ثالث متمركز. إن تجریداتنا تتیح لنا أن نجعل التحقق
 من صحة بیانات الموقع الذي ال یتطلب منح الثقة من الغیر بالنسبة للمطورین، وإنشاء بروتوكوًال بحاالت استخدام جدیدة لم

 تكن ممكنة حتى الیوم.
 سیتم إنشاء XYO Network على بنیة تحتیة تتكون من أكثر من ملیون جهاز حول العالم تم توزیعها من خالل

 أعمال تجاریة مواجهة للمستهلكین یسهل العثور علیها. تسمح أجهزة نظام تحدید المواقع العالمي وبلوتوث إكس واي
 للمستهلكین الیومیین أن یضعوا إرشادات تتبع فعلیة 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 XYO Network واحدة من أكبر شبكات البلوتوث

 وتحدید المواقع في العالم من حیث المستهلكین.
 
 

 
 
 

 

 الخلفیة التاریخیة والمناهج السابقة2
2.1Proof of Location إثبات الموقع 

 ظهر مفهوم الموقع الذي یمكن إثباته أو التحقق منه منذ الستینیات ویمكن حتى أن یرجع تاریخه إلى األربعینیات عبر أنظمة
 المالحة الرادیویة األرضیة مثل LORAN [1]. أما في الوقت الحالي، توجد خدمات للمواقع تجمع عدة وسائل للتحقق من

 الموقع إلى جانب وسائل أخرى إلنشاء ما یسمى إثبات الموقع من خالل التقسیم الثالثي للموقع وخدمات النظام العالمي لتحدید
 المواقع GPS.  برغم ذلك فإن هذه النهج یجب حتى اآلن أن تتناول الجانب األكثر أهمیة الذي نواجهه في تقنیات الموقع

 حالًیا: وهو تصمیم نظام یرصد اإلشارات االحتیالیة ویردع تزویر بیانات الموقع.  ولهذا السبب، نقترح أن تكون منصة الموقع
 المشفر األكثر أهمیة الیوم ستكون هي المنصة التي ینصب تركیزها على إثبات والتحقق من مصدر اإلشارات المادیة للموقع.

 ما یبعث على الدهشة أن فكرة تطبیق التحقق من الموقع على سلسلة الكتل (البلوك تشین) ظهرت ألول مرة في
 سبتمبر 2016 في المؤتمر السنوي الثاني لمطوري اإلیثریوم Ethereum's DevCon 2. وكان من قدم هذه الفكرة

 لیفتریس كارابیتساس وهو أحد مطوري إیثریوم من برلین. وقد أتاح مشروع كارابیتساس الذي یسمى  Sikorka الهادف
Proof of“ لتمكین استخدام العقود الذكیة فرصة في الموقع بالعالم الواقعي باستخدام المصطلح الذي أطلقه هو باسم 

 Presence.” وقد ركز تطبیقه الذي یربط الموقع وعالم سلسلة الكتل (البلوك تشین) في المقام األول على حاالت استخدام
 الواقع المعزز وقدم مفاهیم 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:
 

  “وكان المصطلح حینئذ قد ُشرح ونوقش بالتفصیل من قبل مطور مؤسسة اإلیثریوم مات دي فیرانتي.
 حتى لو كان لدیك العدید من المشاركین الذین یمكنهم التصدیق على موقع كل منهم لآلخر، ال یوجد أي

 ضمان بأنهم لن یذهبوا "سیبیل" في أي لحظة في المستقبل، وألنك تعتمد دائًما على إبالغ الغالبیة فقط، فهذا
 ضعف شدید. إذا كان من الممكن أن تتطلب نوًعا من األجهزة المادیة المتخصصة التي بها تقنیة مضادة

 للتالعب بحیث یتدمر المفتاح الخاص عندما یحاول أحد أن یفتح أو یغیر البرامج الثابتة علیه، في هذه
 الحالة قد تحصل على أمن أكبر، ولكن في نفس الوقت من غیر المحتمل من المستحیل أن تخدع إشارات

 نظام تحدید المواقع العالمي. إن التطبیق المناسب لهذا األمر یستلزم الكثیر من االحتیاط والعدید من مصادر
 البیانات المختلفة لضمان الدقة، وعلیه یجب أن یمول المشروع بصورة جیدة.” [3]

  — مات دي فیرانت، مطور أساس اإلیثریوم
 

 إثبات الموقع Proof of Location: أوجه القصور2.2
 باختصار، من الممكن فهم "إثبات الموقع" بأنه دعم الخصائص القویة لتقنیة سلسلة الكتل مثل ختم التوقیت وعدم المركزیة،

 وجمعها مع جهاز/أجهزة عملیات تحویل خارج السلسلة واألجهزة المحددة للموقع، وهذه األجهزة لحسن الحظ مقاومة
 للتالعب. إننا نشیر إلى حیز تكنولوجیا الموقع التشفیریة بأنظمة “crypto-location.” على غرار الطریقة التي تتمحور بها

 نقطة ضعف العقود الذكیة حول قواعد بیانات األوراكل التي تستخدم مصدر ثقة واحد (وبالتالي یصبح لدیها مصدر وحید
 للعطل )، فإن أنظمة المواقع المشفرة تواجه المشكلة نفسها. تتمركز نقاط ضعف تقنیات المواقع المشفرة الحالیة حول األجهزة

 التي تمارس عملها بعیدًا عن سلسلة الكتل ( بلوك تشین) والتي تبلغ عن موقع شيء ما. في العقود الذكیة، یكون مصدر
 البیانات غیر المتعلق بسلسلة الكتل (بلوك تشین) عبارة عن أوراكل. في XYO Network, یتنقل مصدر البیانات غیر

المتعلق بسلسلة الكتل في العالم الحقیقي كنوع متخصص من أوراكل نطلق علیه Sentinel. إن االبتكار األساسي المحیط بـ
 XYO Network یتمركز حول اإلثبات القائم على الموقع المزود بهویة غیر مكشوفة، وهذا اإلثبات یوجد ضمنًیا في

 مكونات نظامنا من أجل إنشاء بروتوكول الموقع المشفر الذي ال یتطلب منح الثقة من الغیر.
 
 

 
 
 

 

3XY Oracle شبكة 
  “اشتهرت منذ سنوات الحاجة إلى نظام یصعب إزعاجه لیتكامل مع نظام تحدید المواقع العالمي. إن نظام

 تحدید المواقع العالمي نظام ممتاز ودقیق ویعتمد علیه، ومع ذلك فإن التشویش والتالعب والهجمات
 اإللكترونیة وغیرها من صور التداخل تتزاید في عددها وخطورتها. وهذا یحمل احتمالیة حدوث آثار

 مدمرة على أنشطتنا الحیاتیة واالقتصادیة.” [4]
RNT دانا غووارد، رئیس قاعدة — 

 
 
 

 



 مقدمة3.1
 الهدف من XYO Network هو إنشاء نظام ال یتطلب منح الثقة من الغیر والمركزي خاص بالموقع وهو أوراكل بحیث

 یكون نظاًما مقاوًما للهجمات ویخرج معلومات  یقینیة  بأعلى درجة ممكنة عند االستعالم عن البیانات المتاحة. إننا نحقق ذلك
 من خالل مجموعة من التجریدات التي تحد بشكل كبیر من خطر التالعب ببیانات الموقع عن طریق سلسلة من إثباتات

 "صفریة المعرفة" داخل مكونات النظام.
 

 نظرة عامة عن الشبكة3.2
 یوفر نظامنا نقطة دخول إلى بروتوكول من األجهزة المتصلة التي تقدم بیانات الموقع بدرجة عالیة من الیقین من خالل سلسلة
 من اإلثباتات المشفرة . یستطیع المستخدمون أن یقوموا بإجراء المعامالت، التي یطلق علیها اسم “queries,” (استعالمات)

1 من أجل استرجاع جزًءا من بیانات الموقع على أي منصة سلسلة كتل تقوم بوظیفة العقد الذكي.  ثم تستمع مجمعات من

 XYO Network إلى هذه االستعالمات التي یصدرها للعقد ، ویحصل على اإلجابات التي تتمیز بأعلى دقة من مجموعة
 أجهزة غیر متمركزة تقوم بنقل اإلثباتات المشفرة على مراحل إلى تلك المجمعات. ثم تقوم تلك المجمعات بإمداد العقد الذكي
 بهذه اإلجابات بعد الوصول إلى إجماع على اإلجابة بأفضل نتیجة. تمكنت شبكة المكونات هذه من تحدید وجود شيء ما في

 موضع محدد XY ووقت معین بأقصى قدر ممكن من الیقین المحقق الذي ال یتطلب منح ثقة الغیر .
 XYO Network تتكون من أربعة مكونات أساسیة: Sentinels (أجهزة لجمع  البیانات), و Bridges (أجهزة

 لنقل  البیانات), وArchivists (أجهزة لتخزین  البیانات), و Diviners (أجهزة لجمع  اإلجابات ). Sentinels تجمع
 معلومات الموقع عن طریق أجهزة استشعار، وأجهزة رادیو، وغیر ذلك من الوسائل. ثم تأخذ Bridges هذه البیانات من
Diviners .بتحلیلها Diviners هذه المعلومات لكي تقوم Archivists تخزن Archivists . وتعطیها لـ Sentinels 
Diviners لتقدیم إجابات لالستعالمات وتعیین درجات دقتها. ثم تقوم Archivists تحلل البیانات االفتراضیة للموقع من 

Origin Chain Score درجة الدقة تعرف بـ .(تعمل كـأوراكل Diviners ولذلك فإن) بنقل هذه اإلجابات إلى العقد الذكي 
 ویتم تحدیدها من خالل مجموعة من اإلثباتات صفریة المعرفة المعروفة كذلك باسم Proof of Origin Chain. تضمن
 السلسلة جزأین أو أكثر من البیانات الناشئة من نفس المصدر بدون كشف أي معلومات أساسیة. یقوم كل مكون على طول

 مسار االستعالم بإنتاج Proof of Origin خاص به وهو ما یتم نقله بعد ذلك إلى المكون الذي تنتقل البیانات إلیه. یعد
 Proof of Origin تركیًبا جدیًدا یقوم ببناء سلسلة من الضمانات التشفیریة على طول مسار من مكونات التي ترحل البیانات

 من بعضها لبعض في الشبكة من أجل تقدیم ثقة عالیة في بیانات العالم الحقیقي. یقوم Proof of Origin Chain بتغلیف
 الثقة التي یمكننا الحصول علیها في جزء من بیانات موقع تماًما  نزوال إلى األجهزة األولى التي جمعت المعلومات. وسوف

 نكتشف كیف یعمل Proof of Origin بعمق في الفصل التالي.
 لتأسیس آلیة إجماع غیر مركزیة بین Diviners، ستعتمد XYO Network على سلسلة كتل (بلوك تشین) عامة

 غیر قابلة للتغییر تعرف بـXYOMainChain تعمل على تخزین معامالت االستعالم إلى جانب البیانات المجمعة من
 Diviners ودرجة المنشأ المرتبطة بها. قبل أن نغوص في تفاصیل وظائف النظام بأكمله، سوف نعّرف بوضوح مسئولیات

 كل مكون من مكونات شبكتنا.
 

3.2.1Sentinels  أجهزة  
  Sentinels هي شهود الموقع. إنها ترصد البیانات االفتراضیة وتجزم بـحقیقة ودقة البیان االفتراضي عن طریق إنتاج

 سجالت . األمر األكثر أهمیة في Sentinels هو أنها تنتج سجالت یمكن للمكونات األخرى أن تتأكد من أنها آتیة من نفس

1،Dragonchainو ،Monaxو ،Counterpartyو ،RSK, EOS, IOTA, NEO, Stellar +یتضمن ذلك اإلیثریوم، البتكوین    
   وCardano، وRChain، وLisk وغیرها.

 
 
 



XYO إلى سلسلة نقل من اإلثباتات المشفرة . علًما بأن Proof of Origin المصدر. إنها تقوم بذلك عن طریق إضافة 
 Network هو نظام ال یتطلب الثقة من الغیر، یجب أن یتم تحفیز Sentinels لكي تعطي معلومات موقع صادقة. ویتم هذا

 عن طریق الجمع بین مكون السمعة ومكون الدفع. یكافأ Sentinel بـ XYO Network Tokens (XYO) عندما
 ُتستخَدم معلوماتها في إجابة استعالم ما. ولزیادة فرصها في المكافأة، یجب أن تنشئ سجالت متوافقة مع السجالت التي تنشئها

 نظرائها وتوفر Proof of Origin لتمّیز نفسها بصفتها مصدر معلومات الموقع.
 

3.2.2Bridges  أجهزة  
 Bridges هي ناسخات بیانات الموقع. إنها تقوم بنقل السجالت من Sentinels إلى Archivists.  الجانب األكثر أهمیة
 في Bridge هو أن Archivist یمكنه من أن یتأكد أن سجالت البیانات االفتراضیة  المستلمة من Bridge لم یتم تغییرها
XYO إضافًیا. علًما بأن Proof of Origin هو أنها تزود بـ Bridge بأي طریقة. والجانب الثاني من حیث األهمیة في 
 Network هو نظام ال یتطلب الثقة من الغیر، یجب أن یتم تحفیز Bridges لتقدم بیانات افتراضیة صادقة. ویتم هذا عن
(XYO Network (XYO (التوكن) بالعمالت الرمزیة Bridge طریق الجمع بین مكون السمعة ومكون الدفع. وتكافأ 

 عندما ُتستخَدم المعلومات التي قامت بنقلها في إجابة استعالم ما. ولزیادة فرصها في المكافأة، یجب أن تنشئ دفاتر متوافقة مع
 السجالت التي تنشئها نظائرها وتوفر Proof of Origin لتمّیز نفسها بصفتها ناقل البیانات االفتراضیة .

 
3.2.3Archivists  أجهزة  

 Archivists تخزن معلومات الموقع من Bridges في صورة غیر مركزیة بهدف تخزین كافة سجالت األحداث التاریخیة
Archivists وحتى إذا ُفِقدت بعض البیانات أو أصبحت غیر متاحة مؤقًتا، یستمر النظام في العمل، ولكن بدقة أقل. كما أن . 

 تفهرس الدفاتر وبالتالي یمكنها أن تسترجع سلسلة من بیانات الدفتر بسهولة عند الحاجة لذلك. تقوم Archivists بتخزین
 بیانات أولیة فقط وتحصل على توكن (العمالت الرمزیة) XYO Network ُتدَفع لها لمجرد استرجاع البیانات واستخدامها

 التالي لذلك. التخزین مجاني دائًما.
Archivists فإنه یسأل الـ Archivist متصلة بالشبكة، وبالتالي عند طرح سؤال على Archivists أجهزة 

 األخرى عن البیانات التي ال یحتوي هو علیها. یمكن لـ Archivist اختیارًیا أن یخزن أي معلومات سجل یرجع إلیه. وسینتج
 عن هذا في الغالب نوعان من Archivists: النوع األول هو الذي یكون عند حافة إنتاج البیانات في "السحابة"، والنوع

 الثاني هو الذي یكون عند حافة استهالك البیانات في "السحابة". Archivists التي تكون في المنتصف ستكون هجائن. ال
 ُیفَرض تخزین البیانات قهًرا لكن إجراء ذلك بسهولة من خالل IPFS أو غیره من حلول التخزین الالمركزیة. كل مرة یتم

 فیها تسلیم البیانات من Archivist إلى Archivist آخر، یتم إلحاقه بـ Proof of Origin من أجل تتبع الدفع، وبالتالي یتم
 الدفع لكل الـ Archivists. والسترداد النقود، یمكن تعیین أدنى Proof of Origin من أجل زیادة الصالحیة. یجب تنظیم

 اهتمامات Sentinels، وBridges، وArchivists من أجل منع تضخم البیانات.
 

3.2.4Diviners  أجهزة  
 Diviners هي الجزء األكثر تعقیًدا في XYO Network.  الهدف الكلي لـDiviner هو أن یجلب أكثر البیانات دقة من
 أجل استعالم ما من XYO Network وینقل تلك البیانات إلى المستعلم . تقوم Diviners باستقصاء منصة سلسلة الكتل

 القابلة للتطبیق (أي: ایثریوم، أو ستیالر، أو كاردانو، أو IOTA إلخ.) لالستعالمات الصادرة إلى العقود الذكیة XYO. بعد
 ذلك تجد اإلجابة عن االستعالم عن طریق التفاعل مباشرة مع شبكة Archivist من أجل جلب اإلجابة بأعلى درجة من الدقة/

 الثقة. إنها تقوم بذلك عن طریق الحكم على الشاهد بأفضل Proof of Origin Chain. أجهزة Diviners التي تقدم
اإلجابة بأعلى درجة وفي أقصر مدة زمنیة سیكون لها القدرة على إنشاء كتلة من سلسلة الكتل XYO األساسیة (

 



 XYOMainChain) من خالل Proof-of-Work. تأخذ االستعالمات مستوى أولویة حسب قدر المكافأة والتعقید، كلما
 زاد ما تعرضه XYO مقابل إجابة ما، كلما زادت أولویة االستعالم.

 تحقق الـ Diviners األخرى اإلجماع على صحة الكتلة وتقوم بالتوقیع رقمًیا علیها. الـ Diviner الذي كان عنوان
 أساس العملة في هذه السلسلة سوف یرسل بعد ذلك صفقة للعقد الذكي تحتوي على اإلجابة إلى جانب درجة دقتها. ویرسل
 أیًضا قائمة بتوقیعات بقیة الـ Diviners األخرى من أجل منع المهاجم من إصدار معلومات مزیفة في سلسلة الكتل (بلوك

 تشین ) من خالل التظاهر بكونها Diviner. یمكن للعقد الذكي بعد ذلك أن یتحقق من صحة تكامل هذه المعلومات عن طریق
 فحص قائمة توقیع الحمولة.

 
 وظائف شاملة3.3

 اآلن بعد أن فّصلنا مسئولیات كل مكون، فیما یلي نعرض مثاًال لكیفیة عمل النظام بشكل شامل من البدایة إلى النهایة:
 

Sentinels 1. بیانات تجمیع  
●Proof of على تجمیع بیانات افتراضیة الخاصة بالموقع بالعالم الحقیقي وتجهیز Sentinels تعمل 

 Origin الخاص بها والمراد إرفاقه بالُعقد الموجودة فوقها.
Sentinels من Bridges 2. بیانات تجمیع 

●Proof of Origin عبر االنترنت وتقوم بإلحاق sentinels البیانات الضروریة من Bridges تجمع 
 بسلسلتها. ثم تجعل Bridges نفسها متاحة لـ Archivists في الشبكة.

Bridges بفهرسة/ تجمیع البیانات من Archivists 3. تقوم 
 ترسل Bridges باستمرار معلومات إلى Archivists التي یتم بعد ذلك حفظها في مستودعات غیر●

 مركزیة مع فهرس البیانات االفتراضي بتحدید موقع.
 4. تقدم Diviner إجابة إلى استعالم مستخِدم

 تقوم Diviners باستقصاء على االستعالمات المرسلة إلى العقد الذكي إیثریوم وتقرر بدء عملیة صیاغة●
 اإلجابة

Archivists البیانات من Diviners 5. تجمع 
 ثم تقرر Diviners أن تأخذ استعالًما عن طریق إحصار المعلومات المناسبة التي تحتاجها شبكة●

.Archivist 
 6. یقوم Diviner بصیاغة اإلجابة.

 یختار Diviners الـ Best Answer عن االستعالم من شبكة Archivist التي تحتوي على أفضل●
.Origin Chain Score 

 7. یقدم Diviner كتلة
●XYO بها محتویات إجابة االستعالم، وعمالت XYOMainChain كتًال على Diviners ثم تقدم 

 الرمزیة (XYO ) المدفوعة من خالل Proof of Work. یقوم بقیة الـ Diviners على الشبكة بالتوقیع
 رقمًیا على محتویات الكتلة، ثم یكون حساب Diviner قاعدة العملة في الوقت الحالي محدًثا ألجل إبراز

 Proof of Work الخاص بها في النظام بمجرد الوصول إلى إجماع على كتلة صحیحة.
 8. یرجع Diviner النتیجة إلى المبادر باالستعالم

 یقوم Diviners بوضع اإلجابة و Origin Chain Score الخاص بها، ومجموعة التوقیعات الرقمیة●
 الخاصة بها، ویرسلها إلى مكون محول یقوم بدوره باالتصال بعقد XYO الذكي. المحول مسئول عن

 التأكد من سالمة الـ Diviner وأنه لم یتعرض لالختراق، ویرسل مجموعة اإلجابات الموّقع علیها رقمًیا

 



 إلى العقد الذكي. یحدث هذا بعد عملیة إنشاء الكتلة مباشرة. بعد ذلك یتم الدفع للـ Diviner على منصة
 coinbase مقابل صنیعه .

 9. ُتكافأ مكونات XYO Network على عملها
 تحصل المكونات المرفقة بـ Proof of Origin Chain على دفع مقابل مشاركتها في جلب إجابة●

 االستعالم. كل من Sentinels و Bridges و Archivists و Diviners یحصل على مكافأة مقابل
 عمله.

 
 في حالة طلب نفس االستعالم أكثر من مرة، قد تنتج أكثر من إجابة ألن اإلجابة المنتجة في لحظة معینة مبنیة على
 البیانات االفتراضیة المتاحة التي یمكن أن یقدمها النظام في ذلك الوقت. إرسال إجابة إلى سلسلة الكتل یتم في خطوتین. أوًال:

 یجب عمل تحلیل لتحدید Best Answer لالستعالم. إذا أنتج النظام عدة إجابات، ستقوم العقد بمقارنة اإلجابات ودائًما تختار
 اإلجابة األفضل. مثال على استعالم بسیط: “أین كانت العقدة في الشبكة في زمن معین بالماضي؟”

 
 سلسلة الكتل (بلوك تشین) كمصدر وحید للحقیقة3.4

Archivist في صمیمها تقوم ببساطة بتحویل البیانات النسبیة إلى بیانات مطلقة. إنها قادرة على استكشاف شبكة Diviners 
 حتى تثبت اإلجابة المطلقة الستعالم ما على شبكة XYO Network. Diviners هي أیًضا العقد التي تعرض الكتل

 وتضیفها إلى XYOMainChain ، وتحصل على مكافآت مقابل  Proof-of-Work.  نظًرا لكون شبكة Archivist هي
 مخزن للبیانات غیر المعاَلجة، وسلسلة الكتل هي مخزن للبیانات المطلقة المعالجة، یمكن في النهایة أن تستخدم الشبكة أحدث

 معلومات على XYOMainChain من أجل اإلجابة عن االستعالمات المستقبلیة بدًال من االعتماد على الحسابات باهظة
.Archivist الثمن عبر شبكة 

 وألن الكتل في XYOMainChain تخزن Proof of Origin Chain ومخطط للمكونات التي استخِدَمت في
 إجابة االستعالمات، ویمكن لـ Diviners المستقبلیة  استكشاف هذه البیانات المطلقة من أجل الوصول إلى نتائج دقیقة مع

 تقلیل استخدام عرض النطاق. ومن َثم، ستصبح XYOMainChain تدریجًیا أهم مصدر جدیر بالثقة في النظام. ومع ذلك
 ستظل شبكة Archivist مطلوبة من أجل الحفاظ على أحدث المعلومات المتعلقة بالبیانات االفتراضیة الموقع التي تجمعها

.Sentinels 
 

3.5The Best Answer الختیار مرشح XYO Network إطار 
 إننا نعّرف Best Answer بأنها اإلجابة الوحیدة -من بین قائمة اإلجابات المرشحة- التي تعطي أعلى درجة صحة، وتعطي

 درجة  دقة أعلى من الدرجة الدنیا للدقة المطلوبة. تتحدد درجة الصحة على أساس Origin Chain Score.  إن النظام
 یعرف ما هو أعلى سجل لـ Origin Score، وهو ما ینبغي أن یكون 100 بالمائة حتى تتحقق درجة أعلى لسجل آخر

 ویصبح هو صاحب الـ 100 بالمائة الجدیدة. تسمح XYO Network باختیار Best Answer Algorithm من أجل
 تحدید Best Answer. وهذا یؤدي إلى توسعة نطاق البحث في المستقبل عن خوارزمیات بدیلة.

 عندما یتم استبعاد بیانات عن اإلجابة بها ألنها سیئة وغیر صحیحة، سیتم نقلها إلى archivists حتى یتمكنوا من
 تنظیف مستودعاتهم غیر المركزیة من هذه البیانات.

 
 الدمج األولي مع سالسل الكتل العامة3.6

 صممت شبكة XYO Network لتكون مجردة یمكنها التفاعل مع أي عقد ذكي وسلسلة كتل عامة صالحة مثل إیثریوم،
 وبیتكوین، و+RSK ،EOS ،NEO ،Stellar ،Cardano وغیرها. للتفاعل مع XYO Network، یمكن أن یطلق

.(XYO (ERC20 الذكي الخاص بنا ودفع توكن  XYO المستخدمون على إیثریوم -على سبیل المثال-استعالمات إلى عقد 

 



 إن الُعَقد في سلسلة كتل XYO والتي تسّمى بـDiviners، وهي التي ستقوم بعمل استقصاء عن إیثریوم باستمرار لهذه
 االستعالمات وتكافأ بالعملة األصلیة من سلسلة كتل XYO (والتي تسمى أیًضا توكن (العمالت الرمزیة) XYO ). وفي
 المستقبل، سنقوم بعمل تحویل واحد-إلى-واحد من حاملي توكن (العملة الرمزیة) ERC20 إلى عملتنا الرمزیة  األصلیة

 عملة سلسلة الكتل من أجل إمداد منصاتنا بأجور معاملة تدعم متطلبات المدفوعات المصغرة الالزمة للكثیر من حاالت
 االستخدام القابلة للقیاس. وفي هذه الحاالت، سوف نسمح للمستخدمین بإطالق استعالمات مباشرة إلى سلسلة الكتل الخاصة بنا

 بدًال من التفاعل من خالل عقد ذكي عام.
 
 

 
 
 

4Proof of Origin 
 عند وجود شبكة مادیة تشتمل على ُعقد غیر جدیرة بالثقة، من الممكن تحدید دقة البیانات التي توفرها عقد الحواف

 المستندة على اإلثبات صفري المعرفة بأن جزأین أو أكثر من البیانات أتیا من نفس المصدر . وباستخدام مجموعات البیانات
 هذه، مجتمعة مع عدد من مجموعات البیانات المتشابهة ومعرفة الموقع المطلق لعقدة واحدة على األقل، من الممكن التحقق من

 الموقع المطلق للعقدة األخرى.
 

4.1Proof of Origin مقدمة عن 
 تعتمد األنظمة التقلیدیة التي ال تحتاج إلى الثقة في طرف ثالث على مفتاح سري لتوقیع المعامالت أو العقود في النظام. وهذا

 یعمل بشكل جید جًدا بافتراض أن العقدة على الشبكة التي توقِّع على البیانات المعنیة مؤمنة مادًیا وافتراضًیا. ومع ذلك إذا
 ُكِشف المفتاح الخاص تتعثر القدرة على إثبات األصل.

 وعند تطبیق مفاهیم انعدام الحصول على الثقة من الغیر على إتصال األشیاء باإلنترنت، یجب افتراض أن عقد
 الحواف في الشبكة لیست مؤمنة مادًیا أو افتراضًیا. وهذا یولد الحاجة إلى التعرف على عقد الحواف بدون استخدام معرفات

 فریدة، وإلى الحكم على البیانات المنتجة منها بأنها صادقة وصحیحة بدون أي معرفة من خارج الشبكة.
 

4.2Proof of Origin: Bound Witnesses جوهر 
 یعتمد Proof of Origin على مفهوم Bound Witness. یعد من غیر المفید استخدام مصدر بیانات غیر موثوق به

 في حل عقد رقمي (أوراكل)، ویمكننا تزوید یقین البیانات المتاحة بشكل كبیر من خالل تأسیس وجود إثبات موقع ثنائي
 االتجاه. یكون البیانات االفتراضیةلموقع ثنائي االتجاه األساسي تقریبًیا، ألن كال الطرفین یمكنه إثبات حدوث تفاعل ما ونطاقه

 عن طریق التوقیع على التفاعل. وهذا یسمح بإنشاء إثبات صفري المعرفة أن العقدتین كانتا بالقرب من بعضهما البعض.
 ثم نحن نحتاج إلى تحدید حقیقة أن عقدة شاهد أوراكل في نظام ال یتطلب ثقة الغیر التي جمعت البیانات التي

 تشاركها. في النظام الذي ال یتطلب ثقة الغیر، یمكن لعقدة الشاهد أن تنتج بیانات خاطئة بسبب عطل أو تلف. ومن الممكن
 اكتشاف البیانات غیر الصالحة وحذفها ببساطة إذا كانت تقع خارج النطاق المسموح به لتلك البیانات االفتراضیة . البیانات

 الساریة ولكنها غیر صحیحة (أي: البیانات الخاطئة) أصعب بكثیر جًدا في اكتشافها.
 

 مقارنة بین البیانات االفتراضیة لتحدید الموقع أحادیة االتجاه وثنائیة االتجاه4.3
 معظم البیانات المتعلقة بالعالم الفعلي (بیان افتراضي) هي أحادیة االتجاه. وهذا یعني أن العنصر الذي یتم قیاسه ال یستطیع أن

 یدعم إعادة القیاس، مما یجعل البیانات االفتراضیة أحادیة االتجاه من الصعب للغایة التحقق من صحتها. في البیانات

 



 االفتراضیة ثنائیة االتجاه، یستطیع العنصر الُمقاس أن یبلغ الطرف اآلخر عن قیاساته الخاصة مما یجعل التحقق من صحتها
 ممكًنا. یعد الموقع بیاًنا افتراضًیا نادًرا ألنه یمكن أن یكون ثنائي االتجاه، بوجود عقدتي حواف تبلغان بعضهما البعض.  مثال

 على ذلك من العالم الحقیقي: شخصان قریبان من بعضهما البعض یلتقطان صورة ذاتیة (سیلفي)، ویطبعان نسخة لكل
 طرف، ثم یوقع كل منهما على الصورة. هذه العملیة تعطي كال الطرفین "إثبات اقتراب". إن الطریقة الوحیدة التي یحصل

 بها هذان الشخصان على هذه "البیانات" هي أن یكونا مًعا في نفس الموقع .
 الحقًا، دعونا نناقش آثار الشبكة: تخیل نظاًما یتوقع من كل عقدة حواف فیه أن تنتج باستمرار هذه الصور "السیلفي"
 ألنهما یسافران، وتخزن الصور في مجلد مغلف. ویتوقع منها أیًضا أن تحتفظ بهذا المجلد في ترتیب زمني تسلسلي وال یسمح
 لها أبًدا بحذف أي منها. وهذا ینشئ  مسِجًال لالقتراب لكل عقدة حواف من الممكن أن یكون مرجًعا ترافقًیا مع مسجالت عقد

 الحواف األخرى.
 

 عقد بدون حواف4.4
 تعتبر جمیع العقد شهود "بما فیها عقد bridge، وعقد النقل والتخزین والتحلیل. " وهذا یسمح بتقیید أي بیانات یتم نقلها من

 عقدة إلى العقدة التي تلیها. وهذا هو مفهوم Bound Witness (الشهود المقیدة).
 

 مرجع ترافقي4.5
 إن تحلیل كل مجموعة من صور السیلفي المنتَجة والمقیدة مًعا في كل عقدة حواف یسمح للنظام بإنتاج Best Answer من

 التقارب النسبي لجمیع العقد الموجودة في الشبكة. إذا أخبرت كل عقدة بصدق وبدقة، فإن تعیین كل المواضع النسبیة لعقد
 الحواف سوف یحقق أقصى یقین ودقة ممكنة: 100 بالمائة. وعلى العكس، إذا كانت كل عقدة غیر صادقة أو مذهولة فقد

 تقترب درجة الیقین والدقة من الحد األدنى وهو 0 بالمائة.
 بإعطاء مجموعة من البیانات المبلغ عنها واالستعالم عن الوضع النسبي لعقد الحواف، من الممكن إنتاج الموقع

 بالتقریب إلى جانب معامالت الیقین والدقة.
 وبإعطاء نفس المجموعة من البیانات ونفس خوارزمیة التحلیل، ینبغي أن تصل كل عملیة حسابیة إلى نفس الوضع

 التقریبي ونفس معامالت الیقین والدقة.
 

 الرسم البیاني4.6
 (الشكل 1) كل من S' و S" عبارة عن (عقدة حواف) Sentinel تقوم بجمع البیانات االفتراضیة . وعندما تتصالن

 ببعضهما البعض، تتبادالن البیانات االفتراضیة والمفاتیح العامة. كل منهما تبني سجًال كامًال من التفاعل وتوقع على التفاعل
 الناتج. ثم یصبح هذا السجل الموقع علیه المدخل التالي في كل من دفتریهما المحلیین (16 لـ S' و 3 لـ S"). هذا العمل یقید

 هذین الشاهدین بكونهما بالقرب من بعضهما البعض.
 

 

 



 
Sentinels الشكل 1. مثال على تقیید الشاهد بین اثنین 

 
4.7Origin Chains 

Proof of بمجرد مشاركة معلومة من .Proof of Origin Chain كل أصل یحتفظ بسجله ویوقع علیه من أجل عمل 
 Origin، تصبح ثابتة بفعالیة. وهذا بسبب التفرع الذي یحدث بعد أن تصل المشاركة لنهایة السلسلة وتجعل كل البیانات
 المستقبلیة من الشاهد تعامل كأنها آتیة من شاهد جدید. ومن أجل إنتاج رابط Proof of Origin Chain، یقوم األصل

 بإنتاج زوج مفاتیح عام/خاص. ثم یوقع على كل من الكتل السابقة والكتل التالیة بنفس زوج المفاتیح بعد اشتمال الكتل على
 المفتاح العام. وبعد إجراء التوقیع مباشرة، یتم حذف المفتاح الخاص. یؤدي الحذف الفوري للمفتاح الخاص إلى الحد من خطر

 سرقته أو إعادة استخدامه بشكل كبیر.

 



 
 Proof of Origin Chains عبارة عن المفتاح الذي یعمل على التحقق من أن XYO Network صالحة. یعد

 تعیین معرف فرید لكل مصدر بیانات شیًئاغیر عملًیا ألنه من الممكن أن ُیزور. كما أنَّ توقیع المفتاح الخاص ال ُیعد عملیا
 نظًرا لصعوبة أو استحالة تأمین أجزاء XYO Network مادیا، ومن ثم، فإنَّ احتمالیة استیالء الطرف السیئ على المفتاح

 الخاص أمر یمكن وقوعه . لحل هذه المشكلة، تستخدم XYO Network خاصیة Transient Key Chains. حیث
 تكمن الفائدة من هذا اإلجراء في أنَّه من المحال تزییف سلسة األصل الخاصة بالبیانات. ومع ذلك، بمجرد تعطل السلسلة، فإّنها

 تتعطل لألبد ویحال استمرارها مما یجعل منها كتلة رقمیة معزولة.
Proof of Origin یقوم المستلم بإلحاق ،XYO Network كل مرة یتم فیها تسلیم دفتر البیانات االفتراضیة في 

Proof of وProof of Origin أكثر طوًال وینتج نقطة تقاطع Proof of Origin Chain الخاص به، بما یجعل 
 Origin Chains. وتقاطعات Proof of Origin هي المؤشرات األساسیة التي تستخدمها Diviners للتحقق من صحة

 السجالت . المعادلة التي تبین سمعة السجل بفعالیة هي: ما النسبة المئویة من XYO Network التي شاركت في صنع
Proof of مرتبطة بـ XYO Network  المرتبطة به. نظرًیا إذا كان 100% من سجالت Proof of Origin Ball 

 Origin ثم تم تحلیلها بالكامل فإن فرصة كونها صحیحة تبلغ 100%. إذا كان 0% من سجالت XYO Network متاح
 للتحلیل فتتراجع نسبة صحتها إلى %0.

 للمزید من الحمایة، ال یتم توفیر المفتاح العمومي الخاص بـChain Link حتى یصبح اإلدخال الثاني متاحًا. یتیح
 ذلك أیضًا نظًرا للفاصل الزمني ما بین اإلدخاالت أو غیرها من البیانات أن یتم  تخزینها في الرابط السابق أو التالي.

 
4.8Origin Chain Score  

 Origin Chain Score یتم حسابها كالتالي (الخورزامیة االفتراضیة):
● Proof of Origin Chain طول  = PcL 
● Proof of Origin Chain صعوبة  = PcL 
●"Pcو Pcلـ Proof of Origin Chain تراكب =  Pc’ Pc” O 

 

 
 

4.9Origin Tree  
تستخدم Origin Tree لحساب النسبة التقریبیة لصحة  إجابة ما. إنها تستخدم البیانات المجمعة إلنتاج الشجرة المثالیة (

N وهي الشجرة التي توافق تلك البیانات بأفضل درجة ممكنة من أجل إعطاء إجابة مؤكدة. إذا كانت العقدة (Ideal Tree 
 موجودة في الموقع X،Y ، Z،T ، فیجب أن یحمل الخطأ عبر كل البیانات في المجموعة قیمة محددة. لحساب هذا الخطأ،

 یجب علیك احتساب الحد األدنى، والحد األقصى، والعادي،و المتوسط والمسافة المتوسطة عن العادي.
 إذا كان لدینا مجموعة S من كل الدرجات s، وصعوبة Proof of Origin Chain (PcD)، وعامل خطأ error، فإنه یتم

 تحدید Best Answer كالتالي:
 

 



 
 

 وبمعنى آخر، فإن اإلجابة المؤكدة هي التي لها Best Answer Score وبهذا  توصف بـ Best Answer.  وباستخدام
 Proof of Origin Tree، یمكننا التعرف على الفروع المستحیلة (المتطرفة) وتهذیبها.

 
4.10Transient Key Chaining   

 من الممكن عمل سلسلة من مجموعات من حزم البیانات عن طریق استخدام مفاتیح خاصة مؤقتة للتوقیع على الحزم المتتالیة.
 عندما تشتمل حزم البیانات على المفتاح العام مقترًنا بالمفتاح الخاص، یمكن أن یتحقق المستِلم من أن كلتا الحزمتین تم

 توقیعهما بنفس المفتاح الخاص. ال یمكن تغییر البیانات في الحزمة بدون إنتهاك التوقیع، مما یضمن أن الحزم الموقع علیها لم
 یتم تغییرها بواسطة طرف ثالث مثل Bridge أو عقدة تخزین.

  عمق الرابط4.11
 تنتج العقدة على األقل زوج مفاتیح عام/خاص لك رابط في Proof of Origin Chain،  ویكون عمق الرابط 1، ربما

 یوجد N مدخالت في جدول الرابط الخاص بمدخل سجل معین، كل مدخل یحدد المسافة في المستقبل عندما تتم إضافة الجزء
 الثاني من الرابط. ال یمكن أن یكون لرابطین نفس درجة المرتبة على مقیاس القاعدة 2. على سبیل المثال، المدخل [1، 3، 7،

 12، 39] مسموح به، أما المدخل [1، 3، 7، 12، 15] غیر مسموح به.
 یتم إنشاء رابط العمق 1 واستخدامه وحذفه عندما یتم نشر الكتلة السابقة. ومع ذلك، الروابط التي لها عمق أكبر من
 1 یتم إنتاج زوج لها كما یتم توقیع الكتلة السابقة، وال یحدث التوقیع الثاني حتى الكتل N فیما بعد، والتي بعدها ُیحَذف المفتاح

 الخاص. ولهذا السبب، دائًما ما تعتبر الروابط ذات العمق أكبر من 1 أقل أمًنا من الروابط ذات العمق 1، ولكن یمكن
 استخدامها لتحسین األداء وتقلیل فقدان البیانات على حساب ذلك األمن.

 
 الترتیب الثابت4.12

 یعد العنصر الرئیسي في تحدید تسلسل السجالت هو الترتیب الذي تم اإلبالغ عنها. علًما بأنه من الممكن لجهاز ما أن یغیر
 ترتیب أي سجل موقع علیه بـProof of Origin، ومن الممكن وضع ترتیب مطلق عن طریق النظر إلى السجالت مجتمعة.

 
 النشر من الثاني-إلى-األخیر4.13

  تنبني الطریقة األولیة إلنشاء Proof of Origin على أساس الحقیقة التي تفید بأن Sentinel دائًما یبلغ عن كتلة من الكتلة
 الثانیة حتى األخیرة بدون اإلبالغ عن الكتلة األخیرة. وهذا یسمح للكتلة األخیرة أن تجعل الرابط الموقع للكتلة التي تسبقها

 دلیًال على الرابط.
 

 الروابط الفارغة4.14
 لجعل Proof of Origin Chain أكثر أمًنا، یتطلب األمر أال یتم تحدیث السلسلة أكثر من مرة واحدة كل عشر ثواِن وال

 أقل من مرة واحدة كل ستین دقیقة. وفي حالة عدم توفر بیانات جدیدة، ستتم إضافة كتلة فارغة إلى السلسلة.
 
 
 

 



 الرسم البیاني4.15
 وبمرور الوقت من الیسار إلى الیمین (الشكل 2)، یزداد طول Proof of Origin Chain الذي یتم بناؤه. وفي أي لحظة
 زمنیة سیوفر منِتج السلسلة للمتصل المدخالت ذات الحدود المظلمة فقط، مع انتظار التوقیع الثاني للمدخل قبل جعله متاًحا.

 على سبیل المثال، في العمود الثالث، فقط المدخالت 2 و 1 هي التي سیتم إرجاعها كجزء من السلسلة.
 
 

 
 

Proof of Origin Chain الشكل 2.مثال عن إدراج الرابط في 
 

 الملخص4.16
 إذا ُعِلم أن تسلسًال من حزم البیانات تم توقیعه في ثنائیات متتالیة بمفاتیح خاصة مؤقتة وتتضمن المفاتیح العامة

 المزدوجة، یمكن القول بیقین مطلق أن الحزم أتت من نفس األصل.
 
 

 
 
 

 االعتبارات األمنیة5
 هجوم Diviner مزیف5.1

 یتم إرسال مجموعة من التوقیعات الرقمیة إلى العقد الذكي XYO ألن العقد یحتاج إلى التحقق من سالمة Diviner الذي
 أرسل اإلجابة. بعد ذلك یمكن للعقد أن یتحقق من بقیة Diviners التي وّقعت هذه القائمة خالل فترة ثقة عالیة. وبدون ذلك،

 سیكون األوراكل الناقل هو المصدر الوحید لإلخفاق والخطر في النظام.
 



5.2Sentinel DDoS هجمات 
 الهجوم اآلخر الذي یؤخذ في االعتبار هو "الحرمان من الخدمة الموزع " (DDoS) بین عقد Sentinel في منطقة معینة .

 من الممكن أن یحاول المهاجم وضع عدًدا ضخًما من االتصاالت إلى Sentinels من أجل منعها من نقل المعلومات
 الصحیحة أو نقل أي معلومات مطلًقا إلى Bridge. ویمكننا إحباط هذه المحاولةعن طریق طلب حل لغز تشفیري صغیر من

 أي شخص یحاول أن یتصل بـ Sentinel. وبما أن االستعالم لن یشتمل على عدد ضخم جًدا من االتصاالت إلى
 Sentinels، فهذا لن یفرض حمل ثقیل على نظام ترحیل XYO، وسیتطلب من المهاجم إنفاق كمیة ضخمة من الموارد
 لتنفیذ هجوم الحرمان من الخدمة الموزع DDoS ناجح على شبكتنا. وعند أي نقطة زمنیة، یمكن ألي شخص التحقق من
 Proof of Origin Chain ألنه ُمخزن في XYOMainChain. وهذا یضمن أنه إذا تم اختراق كیان واحد إلى جانب

 السلسلة فإن دقة إجابة االستعالم (Origin Chain Score) سوف تهوى إلى صفر.
 

 
 

 
 

6 XYO اقتصاد العمالت الرمزیة  
 تعد Oracles جزًءا هاًما من احتیاجات الطاقة والبنیة التحتیة للتطبیقات غیر المركزیة، مع كون معظم التركیز یدور حول

 االتصال وتجمیع أوراكل معتمدة.  إننا نؤمن بالحاجة لنظام ال یتطلب ثقة الغیر وغیر مركزي بالكامل من أوراكل ألجل
 التطبیقات غیر المركزیة حتى تحقق الحد األقصى من إمكانیاتها.

 
6.1 XYO Network االقتصاد  المشفرة 

 إننا نستخدم عمالت XYO لتحفیز السلوك المرغوب به وهو إعطاء بیانات افتراضیة موقع دقیقة وموثوقة. یمكن أن نعتبر أن
 العمالت الرمزیة (التوكن) XYO بمثابة (التسعیرة الداخلیة) أي الكلفة الالزمة للتفاعل مع العالم الحقیقي من أجل التحقق من

  موقع XY ألي شيء محدد.
 تتم العملیة بالطریقة التالیة: أوًال یستفسر صاحب الرمز من XYO Network عن شيء 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 تعیین مستوى الثقة المطلوب وتكلفة السعر الداخلي XYO عند االستفسار. یتم

 تحدید كلفة االستفسار ( بتوكن XYO) من خالل كمیة البیانات المطلوبة لتقدیم إجابة السؤال أو االستفسار إلى جانب دینامیكیة
XYO إن االستفسارات المرسلة إلى .XYO السوق.  كلما زادت البیانات المطلوبة، ارتفعت تكلفة السعر الداخلي 

 Network من الممكن أن تكون كثیرة ومكلفة للغایة. فعلى سبیل المثال قد ترسل شركة الشحن والخدمات اللوجستیة
 استفساًرا إلى XYO Network لكي تسأل (ما موقع كل سیارة في أسطول سیاراتنا على حدة؟)”

 بمجرد أن یستفسر حامل توكن XYO من XYO Network ویدفع التسعیر الداخلي 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. البیانات المسترجعة هي جزء مشتق من Bridges الذي جمع
 البیانات في البدایة من Sentinels. Sentinels هي األجهزة أو اإلشارات التي تؤكد موقع األشیاء.  ویتضمن ذلك أجهزة
 مثل أجهزة التتبع بالبلوتوث وأجهزة تحدید المواقع العالمیة 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 المستخلصة للمواقع في العالم المادي. إن

 



الجهود التي بذلت في تطویر مشاریع شركة XY Findables قد ساعدت بصورة كبیرة في تصمیم برتوكول البلوك تشین لـ
.XYO Network 

 إذا تم استخدام البیانات التي یوفرها جهاز Sentinel (مثل Bluetooth Beacon) المستخدم إلجابة االستعالم،
 فإن كافة المكونات األربعة المشاركة في المعاملة تتلقى جزًءا من التسعیر الداخلي XYO الذي یدفعه حامل العملة الرمزیة:

Diviner (هو الذي بحث عن اإلجابة)، وArchiver (هو الذي خزن البیانات)، وBridge (هو الذي أرسل نقل البیانات)، و
XYO (هو الذي سجل بیانات الموقع). توزیع التسعیر الداخلي ما بین 3 مكونات خاصة بـ4 مكونات لـ Sentinel 

 Network یتم تقدیمه دومًا في نفس النسبة والتناسب. االستثناء هو في أن Diviners، والذي تعتبر مشاركته في عملیة
 توفیر اإلجابة أكبر حجًما. ویتم توزیع التسعیر الداخلي (الغاز) بالتساوي في نطاق كل مكون.

 
 مكافآت االستقاللیة6.2

 أجهزة تجمیع المواقع عبارة عن كتل ذریة خاصة بالشبكة، وقد یعمل جهاز واحد بعمل مكون أو أكثر من مكونات النظام
 األربعة. ورغم ذلك، سیكون من النادر خصوًصا في XYO Network الضخمة أن تمثل األجهزة أكثر من مكونین من تلك

 المكونات. وباإلضافة إلى ذلك، سیحصل سجل سلسلة الكتل (بلوك تشین) الذي له Proof of Origin أكثر استقالًال على
 تقدیر أكبر، وبالتالي توجد عقوبة االقتصاد المشفر  للجهاز الذي یعمل بعمل مكونات عدیدة.

 
 مكافآت لتكامل التوقعیة6.3

 Sentinels في XYO Network تكون مخصصة كمعامل توقعي یعبر عن مقدار حركتها خالل دورة الحیاة الخاصة بها.
 كلما قلت تحركات Sentinel في مدة زمنیة ما، كلما زادت الثقة في بیاناتها. تقوم Archivists بمتابعة معامالت الثبوتیة

 وتحلیلها عند الحاجة لتحدید أي من Sentinels سیتم تمریر االستعالمات إلیه.
 

 تحفیز استخدام العمالت الرمزیة (التوكن)6.4
ع فیه حاملو العملة الرمزیة على عدم استخدام عمالتهم یخلق مشكلة طویلة المدى في االقتصاد األساسي.  إن النظام الذي ُیشجَّ
 إنه یخلق نظام بیئي بمخازن ذات قیمة شحیحة جًدا ویخلق دافًعا طبیعًیا الختراع أسباب لعدم استخدام العملة الرمزیة، بدًال من

 تعزیز االستخدام والسیولة.
 المشكلة لدى معظم محفزات االقتصاد المشفر  هو انصباب التركیز بشدة على معدني العملة (مثل:  Sentinelsو

 BridgesوArchivists وDiviners) وال ینصب إطالًقا على مستخدمي العملة الرمزیة. تأخذ عملة XYO االثنین في
 اعتبارها.

 ُیحفز معدنو التوكن XYO لیس فقط ألجل تقدیم البیانات الدقیقة وإنما أیًضا من أجل معرفة متى ال یقدمون أي
 بیانات على اإلطالق. یتم تشجیع المستخدم النهائي الذي یحمل العمالت الرمزیة (التوكن) XYO على إجراء الصفقات بكثرة

 في حال انخفاض سیولة الشبكة مقارنة بوقت ارتفاع سیولة العمالت في الشبكة. ولذلك فإن النظام البیئي للتوكن (العمالت
 الرمزیة) XYO لدیه القدرة أن یظل متوازًنا بشكل جید ومرًنا وقوًیا.

 
 
 
 
 
 
 

 



6.5XYO مواصفات العمالت الممیزة التوكن  
 مبیعات العملة الرمزیة العامة لها بنیة تسعیر متدرجة تبدأ بـ 1 إیثریوم: XYO 100000 وتصل الحد األقصى عند 1

 إیثریوم: XYO 33,333. سنعلن قریًبا عن التفاصیل المتعلقة بالكمیة وبنیة التسعیر القائمة على الوقت.
 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 إلیها بعد عرض البیع الرئیسي لرمز●
 رأس مال توكن XYO المتوقع هو 48 ملیون دوالر●
 عمالت رمزیة غیر مباعة وغیر مخصصة: تصبح غیر قابلة لإلنفاق بعد عرض البیع للعملة الرمزیة. لن یتم إنشاء●

 المزید من عمالت XYO الرمزیة  بعد انتهاء المزاد الرئیسي.
 

 
 

 
 

7XYO Network حاالت استخدام 
 یمكن استخدام XYO Network في عدد ضخم من التطبیقات التي تغطي العدید من الصناعات. خذ على سبیل المثال

 إمكانیة تقدیم شركة تجارة إلكترونیة لخدمة الدفع عند التسلیم لعمالئها. لكي تستطیع شركة التجارة اإللكترونیة عرض مثل تلك
 الخدمة، فإنها سوف تزید من خدمات XYO Network  (والتي تستخدم عمالت XYO الرمزیة) لكتابة عقد ذكي (وهو عقد

 ُیكتب على منصة إیثریوم). ویمكن لـ XYO Network  بعد ذلك تتبع موقع الطرد الذي تم إرساله إلى المستهلك خالل كل
 خطوة من خطوات تنفیذ العقد؛ بدایًة من وجوده فوق رف المخزن وحتى وصوله لموظف الشحن، ومتابعته طوال الطریق

 حتى منزل المستهلك وكل موقع یمر علیه خالل تلك العملیة . من شأن تلك العملیة أن تمكن مواقع التجارة اإللكترونیة
 والبائعین من خاللها التحقق بطریقة  ال تتطلب الثقة من طرف آخر تماًما من وصول الطرد بأمان إلى داخل بیت المستهلك

 ولیس فقط على باب داره. وبمجرد وصول الطرد إلى منزل العمیل (الذي یتم تحدیده والتحقق منه عن طریق إحداثیات محاور
XYO Network ُتعتبر  عملیة الشحن منجزة  ویتم تحریر مبلغ الدفع للبائع. وبهذا یتیح استخدام ،(XY الطول والعرض 

 في التجارة اإللكترونیة القدرة على حمایة التاجر من الغش ویضمن للمستهلكین أّال یدفعون إال  ثمن البضائع التي تصلهم حتى
 بیوتهم فقط.

 وننظر الستخدام آخر مختلف تماًما لـXYO Network في موقع تقییمات ومراجعات لفندق، والذي تكمن مشكلته
 الحالیة في عدم الوثوق بأغلب التقییمات والمراجعات التي تصلهم من هذا الموقع. وبالطبع فإن أصحاب الفنادق متحفزون

 لتحسین التقییمات التي تصلهم بأي ثمن. ماذا لو استطاع المرء أن یقول بأعلى مستویات التأكد أنه كان شخًصا یعیش في سان
 دییجو، ثم ركب الطائرة وارتاد فندق في بالي ومكث هناك لمدة أسبوعین، وعاد إلى سان دییجو، ثم كتب تقییًما إلقامته في

 ذلك الفندق ببالي؟ سیكون لذلك التقییم مكاننته  العالیة جًدا ، خاصًة إذا صدر عن شخص یعطي تقییمات عدیدة بشكل دوري
 مع بیانات تؤكد زیارته لتلك األماكن.

 
 

 

 



8XYO Network تمدید 
 نحن محظوظون المتالكنا شركة تجاریة لخدمة المستهلكین وقد نجحت بالفعل في بناء شبكة من ملیون (1000000) جهاز

 في العالم الحقیقي یحتوي على أنظمة مثل البلوتوث ونظام تحدید المواقع GPS على مستوى العالم. تفشل معظم الشبكات
 المعتمدة على المواقع في الوصول إلى هذه المرحلة وتحقیق الكتلة الحرجة الالزمة لبناء وتطویر شبكة واسعة النطاق. ُتعَتبر
 شبكة  Sentinel التي أنشأناها نقطة البدایة فقط. XYO Network هي نظام مفتوح یستطیع الدخول إلیه أي شخص یقوم

.XYO (التوكن) بتشغیل جهاز لتحدید الموقع ویبدأ في كسب العمالت 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 Findables خارج نطاق شبكتها الخاصة من البرامج الملحقة Sentinel الخاصة من شبكات 

 
 

 
 
 

 

  كلمة شكر وعرفان بالجمیل9
 هذا البحث التقریري  هو نتیجة جهد متواصل من فریق عمل ملِهم، والذي أمكن إنجازه عن طریق األشخاص التالیین من

XYO خالل إیمانهم بوجهة نظرنا: نقدم الشكر لراؤول جوردان (خریج جامعة هارفارد، الحاصل على زمالة ثیل ومستشار 
 Network); على مساهماته في جعل تقریرنا البحثي  أكثر إیجاًزا ولمساعدته لنا على نقل التفاصیل الفنیة إلى العالم بشكل

 أنیق. ونشكر كریستین ساكو على أخالقیات عملها االستثنائیة واهتمامها البالغ بالتفاصیل أثناء مراجعتها لعملنا. ویعود الفضل
 باالتساق في هیكل وضع تقریرنا البحثي  وأفضل الممارسات التي ُرصدت فیه إلى جهود كریستین. ونشكر جوني

 كوالسینسكي على أبحاثه وتصنیفه لحاالت االستخدام القابلة للتطبیق. وأخیًرا، نشكر جون أرانا على مراجعته الدقیقة
 ومساهماته المبدعة.

 
 
 

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

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

 البیانات. التخزین مجاني دائًما.
 

 نعّرف Best Answer   بأنها اإلجابة الوحیدة -من بین قائمة اإلجابات المرشحة- التي تعطي أعلى درجة صالحیة،
 وتعطي درجة دقة أعلى من الحد األدنى المطلوب من الدقة.

 

 



Best Answer Scores هي إحدى الخوارزمیات المستخدمة من أجل استنتاج   Best Answer Algorithm 
 حینما یختار Diviner إحدى اإلجابات. تسمح XYO Network بإضافة خوارزمیات متخصصة، كما تسمح للعمیل بتحدید

Diviner الخوارزمیة المقرر استخدامها. من الضروري أن ینتج عن هذه الخوارزمیة الدرجة نفسها حال تطبیقها على أي 
 یعطي مجموعة البیانات ذاتها.

 
 Bound Witness   ُیعد Bound Witness مفهوًما ناتًجا عن وجود بیان افتراضي ثنائي االتجاه. نظًرا ألنَّ مصدر
 البیانات غیر الموثوق فیه الستخدام تسویة العقد الرقمي (أوراكل) غیر مجدي، فإنَّ هناك زیادة ملحوظة في موثوقیة البیانات
 الناتجة عن إنشاء هذا البیان االفتراضي . یكون البیانات االفتراضي لتحدیدالموقع ثنائي االتجاه هو األساسي تقریبًیا، ألن كال

 الطرفین یمكنه إثبات حدوث تفاعل ما ونطاقه عن طریق التوقیع على التفاعل. وهذا یسمح بإثبات صفري المعرفة أن العقدتین
 كانتا بالقرب من بعضهما البعض.

 
Bridgeاألمر األكثر أهمیة .Archivistsإلى Sentinels ا. إنَّه ینقل السجالت منناسًخا إرشادی Bridge ُیعد  

 في Bridge هو أن Diviner یستطیع أن یتأكد من عدم تغییر سجالت البیانات اإلفتراضیة المستلمة من Bridge بأي حال
.Proof of Origin في إضافة بیانات التعریف مصاحبة بـ Bridge ویتمثل األمر الثاني من حیث األهمیة في . 

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

 
 تحدید  الموقع المشفر وهو نطاق  تكنولوجیا تحدید الموقع المشفر .

 
 

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

 
XYO إلى استفسار محدد من خالل تحلیل بیانات األحداث التاریخیة التي خزنتها شبكة  Diviner یجیب  Diviner 
Proof of مستوى عاٍل من XYO Network كما یجب أن تتضمن  البیانات اإلفتراضیة المخزنة في .Network 

 Origin لتحدید مدى سالمة البیانات اإلفتراضیة ودقتها.. یحصل Diviner على إحدى اإلجابات ویسلمها من خالل الحكم
 على الشاهد استناًد إلى Proof of Origin الخاص به. نظًرا ألن XYO Network نظام ال یحتاج للثقة في طرف ثالث ،
 یجب تحفیز Diviners لتقدیم تحلیالت نزیهة  للبیانات اإلفتراضیة . على النقیض من Sentinels وBridges، تیستخدم

 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).

 
 أوراكل    جزء من نظام DApp (التطبیقات الالمركزیة) المسؤول عن إبرام عقد رقمي من خالل تقدیم إجابة بكل دقة ویقین.
 ُیشتق مصطلح "أوراكل" من التشفیر حیث یعني مصدر عشوائي حًقا (على سبیل المثال، لرقم عشوائي). حیث یوفر هذا بوابة

 ضروریة من معادلة تشفیریة إلى العالم الخارجي. یقوم وسطاء أوراكل بتزوید معلومات العقود الذكیة  بما یتجاوز من وراء
 السلسلة  (العالم الواقعي، أو عملیات تحویل خارج السلسلة). یمثل وسطاء أوراكل وصالت بینیة من العالم الرقمي إلى العالم

 الحقیقي. خذ على سبیل المثال،أن تفّكر في عقد  الشهادة والوصیة األخیرة  لُتنفذ بنود الوصیة بموجب تأكید وفاة الموصي.
 كما یمكن تقدیم خدمات أوراكل لبدء تفعیل الوصیة من خالل تجمیع وتبویب البیانات ذات الصلة من المصادر الرسمیة. حینئٍذ،

 



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

 Origin Chain Score   الدرجة المحتسبة إلحدى سالسل األصل لتحدید مدى مصداقیتها. یأخذ هذا التقییم كًال من
 الطول والتشابك والتداخل والتكرار بعین االعتبار.

 
 Origin Tree  وهي مجموعة من بیانات مدخالت السجالت المستمدة من سالسل أصل متعددة إلنشاء األصل الخاص

 بمدخل السجل االستداللي بمقدار محدد من الیقین.
 

  Proof of Origin   ُیعد Proof of Origin المفتاح المنوط التحقق من مدى صالحیة السجالت المتدفقة إلى
 XYO Network. یعد تعیین معرف فرید لكل مصدر بیانات أمًرا غیر عملًیا ألنه من الممكن أن ُیزور. كما أنَّ توقیع

 المفتاح الخاص ال ُیعد عملیا نظًرا لصعوبة أو استحالة تأمین أجزاء XYO Network مادیا، ومن ثم، فإنَّ احتمالیة استیالء
  الطرف السیئ على المفتاح الخاص أمر قد یحدث . لحل هذه المشكلة، تستخدم XYO Network خاصیة

 Transient Key Chaining. حیث تكمن الفائدة من هذه الخاصیة في أنَّه من المحال تزییف سلسة األصل الخاصة
 بالبیانات. ومع ذلك، بمجرد تعطل السلسلة، فإّنها تتعطل لألبد ویحال استمرارها مما یجعل منها كتلة رقمیة معزولة.

 
 Proof of Origin Chain   هو Transient Key Chain التي تربط بین سلسلة إدخاالت سجل البیانات

.Bound Witness  االفتراضیات 
 

 Proof of Work ُیعد Proof of Work جزًءا من البیانات التي ُتلبي بعض المتطلبات المحددة، فضًال عن أنَّه یصعب
تحقیقها (بعبارة أخرى، مكّلفة وتستغرق وقًتا طویًال)، إال أنَّه من السهل التحقق منها بالنسبة لآلخرین. قد تتسم عملیة إنتاج

 Proof of Work بأنَّها عملیة عشوائیة مع ضعف احتمالیة استحداثها، ومن ثم، فإنَّه من الضروري إجراء التجربة الدقیقة
 والخطأ في إطار المعدل المتوسط قبل إنشاء Proof of Work صالح.

 
 Sentinel ُیعد Sentinelشهوًدا على البیانات اإلفتراضیة. فهي ترصد البیانات اإلفتراضیة وتضمن دقتها وموثوقیتها من
Proof ofمن أنَّها مستمدة من مصدر واحد وذلك من خالل إضافة Diviners خالل إنتاج سجالت مؤقتة . وتتأكد أجهزة 

.Sentinels إلیها هو أحد أهم جوانب Origin 
 

 العقد الذكي    هو بروتوكول أول من وضعه كان نایك زابو قبل بیتكوین، حیث ُیزعم أنَّه كان في عام 1994 (وهذا هو السبب
 وراء اعتقاد البعض بأنَّه هو سأتوشي ناكاموتو، مبتكر البیتكوین الغامض المجهول). تكمن الفكرة من العقد الذكي في تدوین

 اتفاق قانوني في برنامج وامتالك أجهزة حاسوب ال مركزیة تتولى مهمة تنفیذ بنوده، بدًال من الحاجة إلى قیام األشخاص
 بتفسیر العقود واتخاذ إجراءات بشأنها. تجمع العقود الذكیة كًال من األموال (على سبیل المثال، اإلیثریوم Ether) والعقود في

 المفهوم نفسه. ونظًرا ألّن العقود الذكیة تتسم بالجبریة (مثل برامج الحاسوب) والشفافیة الكاملة وقابلیة قراءتها، فإنَّها ُتعد
 بمثابة وسیلة جیدة لالستعاضة بها عن الوسطاء والسماسرة.

 
Transient سلسلة من حزم البیانات باستخدام تشفیر Transient Key Chain یربط   Transient Key Chain 

.Key Cryptography 
 عدم مطالبة الثقة في طرف آخر وهو إحدى السمات عندما یتوصل أطراف النظام كافة إلى اتفاق جماعي بشأن ماهیة الوضع

 القانوني. یتم توزیع السلطة والثقة (أو مشاركتها) بین الجهات المعنیة بالشبكات (على سبیل المثال، المطورین والمنقبین

 



 والمستهلكین)، بدًال من التمركز في فرد أو كیان واحد (على سبیل المثال، البنوك والحكومات والمؤسسات المالیة). ُیعد هذا
 المصطلح واحًدا من المصطلحات الشائعة التي یمكن إساءة فهمها بسهولة. في الحقیقة، ال یمكن أن تقضي سالسل الكتل على
 الثقة. فما تقدمه هو تقلیص مقدار الثقة المطلوب من أي طرف فردي في النظام. یتحقق هذا من خالل نشر الثقة بین مختلف
 أطراف النظام عبر لعبة اقتصادیة تساعد على تحفیز األطراف على التعاون مع القواعد المنصوص علیها في البروتوكول.

 
XYO Network XY Oracle Network 

 
 شبكة XYO Network   ترمز شبكة XYO Network إلى XY Network الخاصة بأوراكل" فهي تتألف من نظام

 عناصر XYO / عقده التي تتضمن كًال من Sentinels وBridges وArchivists وDiviners. تتمثل الوظیفة األساسیة
 لـ XYO Network في العمل بصفتها بوابة تنفذ من خاللها  العقود الرقمیة الذكیة وذلك من خالل تأكیدات المواقع

 الجغرافیة في العالم الحقیقي.
 

  XYOMainChain   هي سلسلة الكتل (بلوك تشین) غیر القابلة للتغییر في XYO Network التي تخزن معامالت
 االستعالم بالتزامن مع البیانات التي تم جمعها من Diviners ودرجة األصل ذات الصلة.
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