
XY Oracle Network شبكة
Proof-of-Origin المستند إلى شبكة الموقع 

التشفیریة



سلسلة الكتل (بلوك تشین) دخلت
العالم الفعلي للتو

باستخدام شبكة XYO، یمكن للمطورین الحصول على صالحیات للتعامل 
مع العالم الواقعي كما لو أنھا API (واجھات التطبیقات المبرمجة)



أول شبكة لموقع العمالت المشفرة مصممة لعالم المستقبل
الیوم، تزداد نسبة العقود الذكیة التي یتم استخدامھا لتنفیذ العقود بشكل أوتوماتیكي، شفاف ودون الحاجة لطرف 

ثالث یمنح الثقة. یعني ھذا في الواقع أن المحامین والوسطاء ومؤسسة ضمان الودائع (منصة الضمان) كل 
أولئك باتوا غیر ضروریین وقد یأتي الیوم علیھم ویصبحوا بدون فائدة. أن ھذه العقود الذكیة تعتمد في معظم 

الحاالت على مصادر البیانات المركزیة إلدخال البیانات.

عالوة على ذلك، یوجد في الغالب كذلك تطبیق غیر متصل باإلنترنت من أجلھا. األمر ممكناً للعقود الذكیة 
حتى یتم الوصول إلى العالم الفعلي باستخدم نظام االتصال المشترك لشبكة XYO الخاص باألجھزة لتحدید أي 
شيء یكون عند إحداثیة XY المعینة . باستخدام ھذه الصالحیة، من الممكن تطویر التطبیقات التي تقوم بتنفیذ 

المعامالت في العقد الذكي بعد تأكید الموقع.



XYO NETWORK
تعمل تقنیة البلوكشین بلوك تشین (سلسلة الكتل) الحالیة على تحسین وتعزیز الخصائص الفعالة الخاصة بھا مثل الطابع الزمني 

والالمركزیة، وجمعھم سویاً مع األجھزة التي یصعب خداعھا. تتمركز نقاط الضعف الخاصة بالعقود الذكیة حول برامج أوراكل في 
استخدام مصدر فردي من الثقة (وبالتالي یمثل ھذا مصدر واحد من الفشل)، وتواجھ أنظمة العمالت المشفرة- الموقع نفس المشكلة. 

تتمركز نقاط الضعف في تقنیات العمالت المشفرة- الموقع الحالیة حول األجھزة التي یعاد تقدیم تقریر عنھا وموضع الشيء. في العقود 
الذكیة، مصدر البیانات ھذا ھو قاعدة بیانات أوراكل.

نحن نقترح بأن المزایا األكثر أھمیة الضروریة لربط الحاضر بالمستقبل استناداً على قدرة العالم في منح الثقة لألجھزة. ھذه الثقة تعد 
أفضل ما یتم إنجازه والحصول علیھ من خالل االبتكارات في تقنیة سلسلة الكتل ( بلوك تشین ) ویجب جعلھا متوافرة من خالل إنشاء 

شبكة أوراكل للعمالت المشفرة - الموقع التي تكون مقاومة ألي ھجمات وتحقق الدقة والثقة التي ال مثیل لھما خالل القیود المقدمة للنظام.

یتمركز االبتكار الفعلي في النظام المركزي لـXYO Network حول اإلثبات المستند إلى 
الموقع بما یعزز من مقومات نظامنا إلنشاء بروتوكول موقع- العمالت المشرقة األمن.



تقدیم XYO NETWORK قد یكون ھو اإلنجاز األكثر 
إثارة من نوعھ في عالم التوكن (العمالت الرمزیة) بتاریخ 

تقنیة البلوك شتین.

- أري تراو، المؤسس والرئیس المنفذ للمشروع
“

”



المركزیة
ال یتضمن التحقق من صحة من البیانات أي 

رسوم كبیرة بحسب الشركات أو المؤسسات.  
تعمل XYO Network على نظام یتسم 

بالشفافیة الكاملة  واالستقاللیة.  تتمیز بإمكانیة 
االستخدام مجاناً (مصدر مفتوح) وال یوجد أي 

عوائق للقبول (منافسة عادلة).

ال تتطلب ثقة طرف خارجي
تتم مشاركة الصالحیات والثقة ما بین مشاركي 

XYO Network بدالً من التركیز في فرد 
واحد أو جھة واحدة یتلقون المال.  تعمل تقنیة 

سلسلة الكتل ( بلوك تشین) بشبكات XYO على  
التخلص من الحاجة للثقة وذلك من خالل جعل 

كل المعامالت شفافة, المركزیة, وآمنة.

عدم الكشف عن الھویة
یتم تخزین بیانات الموقع بدون الكشف عن 

الھویة وبالتالي حمایة خصوصیة وسالمة لكل 
مستخدمي شبكة یتم تحقیق ذلك من خالل الجمع 

ما بین  إثبات صفري المعرفة مع الطریقة 
المشفرة العامة التي نطلق علیھا اسم إثبات 

المنشأ.

XYO NETWORKالمزایا الرئیسیة لـ



 DApp منذ ظھور عملة اإلیثریوم, فقد صادف مجتمع أصول العمالت المشفرة نمواً سریعاً في شكل تطور
وتحسینات البروتوكول. ومع ذلك، وعند ھذه النقطة، فأن كل منصة (من ضمنھا بیتكوین وإیثریوم) ركزت بشكل متكامل على 

القنوات الرقمیة (عالم اإلنترنت)، بدالً من قنوات العالم الواقعي (العالم الفعلي).

لقد بدأ التقدم في العالم المادي من خالل ظھور منصات 
التشفیر التي تركز على العالم الحقیقي والتي ینصب 

اھتمامھا على حاالت استخدام معینة مثل التداخل بین 
 .((IoT سلسلة الكتل (البلوك تشین) وإنترنت األشیاء

عالوة على ذلك، ھناك الجھود المبذولة لتطویر 
بروتوكوالت تركز على تداخل الموقع وسلسلة الكتل 

Proof of Location (البلوك تشین) وھو ما یسمى
(إثبات الموقع). ھذه المنصات والبروتوكوالت تعد مكونات مفیدة 

.XYO Network تعمل كالشعاع في عجلة

بالرغم من ذلك، مازلنا نجد أن غالبیة تقنیات سلسلة 
الكتل (البلوك تشین) تقتصر بصورة أساسیة على النطاق 

الضیق لالنترنت. ومنذ تأسیس شركة 
XY Findables في عام 2012 - وھي الشركة 
التي أسست XYO Network - فقد صممت شبكة 

مواقع لكي تجعل العالم الحقیقي قابل للبرمجة والولوج 
من قبل المطورین. باختصار، فإن XY تعمل للوصول 
إلى فكرة تتیح للمطورین (مثل ھؤالء المطورین الذین 

یحررون العقود الذكیة إیثریوم) مع القدرة على التفاعل 
مع العالم الحقیقي كأنھ واجھة برمجة التطبیقات.

ماذا لو كان من الممكن جلب تقنیة سلسلة الكتل (بلوك تشین) إلى 
العالم الفعلي؟



الوظائف 
الشاملة

صممت XYO NETWORK لتكون تجریًدا 
یمكنھ التفاعل مع أي عقد ذكي وسلسلة كتل عامة بارعة 

 RSK، EOS، NEO، + مثل إیثریوم، وبیتكوین
Stellar، Cardano وغیرھا. للتفاعل مع 

XYO Network، یمكن أن یطلق المستخدمون على 
  XYO إیثریوم -على سبیل المثال-استعالمات إلى عقد

الذكي الخاص بنا ودفع توكن XYO  (ERC20) إن الُعَقد 
في سلسلة كتل XYO والتي تسّمى بـDiviners وھي التي 

ستقوم بعمل استقصاء عن إیثریوم باستمرار  لھذه 
االستعالمات وتكافأ بالعملة األصلیة من 

XYOMainChain (والتي تسمى أیًضا توكن (العمالت 
الرمزیة) XYO). وفي المستقبل سنقوم بعمل تحویل واحد-
إلى-واحد من حاملي عملة ERC20 إلى عملتنا الرمزیة  
األصلیة عملة سلسلة الكتل من أجل إمداد منصاتنا برسوم 
معاملة تدعم متطلبات المدفوعات المصغرة الالزمة للكثیر 

من حاالت االستخدام القابلة للقیاس الخاصة بإنترنت 
اإلشیاء. وفي ھذه الحاالت، سوف نسمح للمستخدمین 

بإطالق استعالمات مباشرة إلى سلسلة الكتل الخاصة بنا 
بدالً من التفاعل من خالل عقد ذكي عام.



تعتمد األنظمة التي ال تتطلب الثقة التقلیدیة على مفتاح سري لتوقیع المعامالت أو العقود في النظام. وھذا یعمل بشكل جید جًدا بافتراض أن العقدة على الشبكة التي توقع على 
البیانات المعنیة مؤمنة مادًیا وافتراضًیا. ومع ذلك إذا ُكِشف المفتاح الخاص تتعثر القدرة على إثبات األصل.

كیف نقوم بفعل ذلك؟

مقدمة:
BOUND WITNESSو PROOF OF ORIGIN

 Origin Chains ھو مفھوم یتیح إنشاء BOUND WITNESS
الستخدامھا في تحدید Proof of Origin. ویتم تحقیق ذلك من خالل وجود 

االستدالل ثنائي االتجاه. یعد من غیر المفید استخدام مصدر بیانات غیر موثوق بھ في 
حل عقد رقمي (أوراكل)، ویمكننا تزوید تأكید البیانات المتاحة بشكل كبیر من خالل 
تأسیس وجود إثبات موقع ثنائي االتجاه. یكون استدالل الموقع ثنائي االتجاه األساسي 

تقریبًیا، ألن كال الطرفین یمكنھ إثبات حدوث تفاعل ما ونطاقھ عن طریق التوقیع 
على التفاعل. وھذا یسمح لـ إثبات صفري المعرفة لدیھ عقدتین كانتا بالقرب من 

 ،Archivists و Bridges و،Sentinels) بعضھما البعض. وكل العقد
وDiviners) یمكن اعتبارھا "شھود". وھذا یسمح بتقیید أي بیانات یتم نقلھا من 

عقدة إلى العقدة التي تلیھا.

 PROOF OF ORIGIN ھو المفتاح الذي یعمل على التحقق من 
أن الدفاتر المتدفقة في XYO Network تكون صالحة وتعتمد 
على مفھوم Bound Witness. یعد تعیین معرف فرید لكل 

مصدر بیانات شيء غیر عملي ألنھ من الممكن أن ُیزور. كما أنَّ 
توقیع المفتاح الخاص ال ُیعد عملّیًا نظًرا لصعوبة أو استحالة تأمین 

أجزاء XYO Network مادّیًا، ومن ثم، فإنَّ احتمالیة استیالء 
الطرف السیئ على المفتاح الخاص أمر یمكن تنفیذه. لحل ھذه 

  Transient Key خاصیة XYO Network المشكلة، تستخدم
Chaining  حیث تكمن الفائدة من ھذه الخاصیة في أنَّھ من المحال 

تزییف سلسة األصل الخاصة بالبیانات. نحن نقرر مستوى الیقین 
والتأكد من عقدة الشاھد لـoracle الموجودة في النظام الذي ال 

یتطلب منح الثقة من الغیر الذي جمع البیانات المراد مشاركتھا من 
:Origin Chain Score خالل حساب



XYO NETWORK مكونات
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Sentinels تجمع بیانات 

الموقع من أجل تقدیمھا إلى 
Bridges

تأخذ Archivists بیانات 

الموقع من Bridge، والعمل 

Diviners على تمریرھا إلى

ھي ناسخات بیانات الموقع. إنھا تقوم بترحیل الدفاتر من 
Sentinels إلى Archivists. األمر األكثر أھمیة في 

Bridge ما ھو أن Archivists یمكنھ أن یتأكد أن دفاتر  
االستدالل المستلمة من Bridges لم یتم تغییرھا بأي 

 Bridges طریقة. والجانب الثاني من حیث األھمیة في
ھو أنھا تضیف Proof of Origin إضافًیا.

BRIDGES

تقوم بتخزین معلومات الموقع من  في شكل المركزي من 
أجل توافر البیانات إلى Diviners. كما تقوم 

Archivists  بفھرسة السجالت بحیث یمكنھا استرجاع 
سلسلة من بیانات السجل إذا لزم األمر. 

 كل مرة یتم فیھا تسلیم بیانات من Archivists  إلى 
Archivists  آخر، یتم إلحاق Proof of Origin  من 
  .Archivists أجل تتبع الدفع، وبالتالي یتم الدفع لكل الـ
ُتخّزن Archivists  بیانات أّولیة فقط وتتقاضى وحدھا 

أجر استرجاع البیانات.

ARCHIVISTS

ھي شھود الموقع. إنھا تالحظ استدالالت البیانات وتجزم 
بـحقیقة ودقة االستدالل عن طریق إنتاج دفاتر زمنیة. 

الجانب األكثر أھمیة الخاص بـSentinel ھو أنھا تقوم 
بإنشاء الدفاتر التي من خالل یمكن التأكد من قدوم 

Sentinels وBridg وArchivists وDiviners من 
 Proof نفس المصدر. إنھا تقوم بذلك عن طریق إضافة

of Origin إلى سلسلة نقل من اإلثباتات التشفیریة.

SENTINELS

تقدیم الرد للسؤال المقدم من خالل تحلیل البیانات 
التاریخیة التي تم تخزینھا من قبل Archivists. یجب 

 XYO أن یكون لدى االستدالالت المخزنة في
Network مستوى عالي من Proof of Origin من 

أجل قیاس مدى التحقق من صحة ودقة البیانات 
االستداللیة من خالل الحكم على الشاھد المستند على 
 XYO Network  نظًرا ألن  .Proof of Origin
 Diviners ھي نظام غیر جدیر بالثقة، یجب تحفیز

لتقدیم تحلیالت نزیھة لالستدالالت. على النقیض من 
 Diviners یستخدم ،Bridgesو Sentinels

خاصیة Proof of Work إلضافة إجابات إلى سلسة 
الكتل.

DIVINERS
العقد الذكي



من الطریقة المباشرة إلى الطریقة المتطورة، 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 

 XYO لعمالئھا. لكي تستطیع شركة التجارة اإللكترونیة عرض مثل تلك الخدمة، فإنھا سوف تزید من خدمات
Network  (والتي تستخدم (عمالت XYO الرمزیة) لكتابة عقد ذكي (وھو عقد ُیكتب على منصة إیثریوم). ویمكن 
لـ XYO Network بعد ذلك تتبع موقع الطرد الذي تم إرسالھ إلى المستھلك خالل كل خطوة من خطوات ھذه تنفیذ 

العقد؛ بدایًة من وجوده فوق رف المخزن وحتى وصولھ لموظف الشحن، ومتابعتھ طوال الطریق حتى منزل 
المستھلك وكل موقع یمر علیھ خالل تلك العملیة. من شأن تلك العملیة أن تمكن مواقع التجارة اإللكترونیة والبائعین 

من خاللھا التحقق بطریقة ال تتطلب الثقة من طرف آخر تماًما من وصول الطرد بأمان إلى داخل بیت المستھلك 
ولیس فقط على باب داره. وبمجرد وصول الطرد إلى منزل العمیل (الذي یتم تحدیده والتحقق منھ عن طریق 

إحداثیات محاور الطول والعرض XY)، ُتعتبر  عملیة الشحن منجزة  ویتم تحریر مبلغ الدفع للبائع. وبھذا یتیح 
استخدام XYO Network في التجارة اإللكترونیة التي تتیح إمكانیة حمایة التاجر من الغش ویضمن للمستھلكین أّال 

یدفعون إال  ثمن البضائع إلتي تصلھم حتى بیوتھم فقط.

 XYO NETWORK تقدم حلول 
غیر محدودة

في قمة الجبل الجلیدي فحسب، من المستشفیات، وشركات 
الخطوط الجویة، ووكاالت تأجیر السیارات، وھیئات التأمین في 
ھذه األیام إلى أنظمة التسلیم المسیرة لتسلیم الطرود، والسیارات 

مستقلة الدفع لعالم الغد، یكون من الواضح أن حاالت استخدام 
XYO Network  ضروریة وإمكانیات االستخدام غیر 

محدودة.



االقتصادیات المشفرة:
المعضلة الحالیة

ھناك أمًرا یتم تغافلھ عندما یتعلق األمر باالقتصاد المشفر الحدیث:حیث انخفضت قیمة العدید من العمالت أكثر من 
األصول التي كانت تسعى الستبدالھا (أي العمالت الورقیة).  تركز معظم العمالت المشفرة في ھذه األیام بشكل حصري تقریباً 
على النظام التحفیزي الذي یكافئ المعدنین، وھي ال تركز على إنشاء الحوافز لمستخدمي العمالت الرمزیة. بمرور الوقت، یخلق انعدام 
التوازن نظاًما بیئًیا غیر مرغوب لكافة المشاركین بما فیھم (معدني عمالت وأصحاب العمالت الرمزیة والمؤسسات الثالثیة التي تعتمد 

على منصة العمالت الرمزیة ھذه).

في أي نظام رمزي اقتصادي متعافي، یوجد نسبة متوازنة من السیولة. في حالة البیتكوین وحتى اإلیثریوم، عدد ضئیل للغایة من خوادم 
التعدین الجماعي ھي التي تحكم معظم النظام البیئي. مما یخلق المشكلة التي یسعى كل نظام عملة رمزي إلى حلھا أال وھي: المركزیة.

تعتقد XYO Network بأن قیمة العملة الرمزیة یجب أن تظل في نسبة تناسب مباشرة مع استخدامھا، وھو ما یعتمد نوعاً ما على 
عدد المعامالت التي تجرى باستخدامھا.



االقتصادیات المشفرة:
حلولنا

 Sentinels، Bridges، مثل) XYO Miners المشفر یوجد معدنین XYO في التعدین الجماعي لموقع
Archivists، Diviners) الذین یشاركون في إجابة استفسارات لشركة XYO Network . في عملیة التعدین المشتركة ھذه، إذا 

كان غالبیة معدني XYO غیر بارعین، فإن مجموعة المعدنین في XYO یمكنھم التصویت على خفض شریط التحقق من المواقع.

ورغم ذلك بمجرد استخدام آالت تنافسیة أكثر فإن النظام یصوت بزیادة النموذج المثالي  للنظام.

وعلیھ 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. ھذه ھي طریقة واحدة من الطرق العدیدة التي تعالج 

بھا XYO Network عملیة تنفیذ نقاط الضعف وتقدیم حلول إلعادة معایرة دینامیكیات االقتصاد المشفر وخلق تطور ثوري لتقنیة 
العمالت المشفرة سلسة الكتل (بلوك تشین).



إننا نستخدم عمالت XYO الرمزیة لتحفیز السلوك المرغوب بھ وھو إعطاء استدالالت موقع دقیقة وموثوقة. یمكن 
أن نعتبر أن XYO Tokens على أنھا 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 فیھ حتى تتم معالجتھ وإجابتھ. یمكن 

للمستخدم تعیین مستوى الثقة المطلوب وتمكلفة السعر الداخلي XYO عند االستفسار.

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

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

االقتصادیات المشفرة:
كیف نعالج ذلك



االقتصادیات المشفرة:
كیف نعالج ذلك

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

 Sentinels. الذي جمع البیانات في البدایة من Bridges ذات الصلة الالزمة إلجابة السؤال أو االستفسار. تأتي البیانات المستردة من
Sentinels ھي األجھزة أو اإلشارات التي تؤكد موقع األشیاء. ویتضمن ذلك أجھزة مثل أجھزة التتبع بالبلوتوث وأجھزة تحدید 

المواقع العالمیة وأجھزة تتبع الموقع الجغرافي المدمجة في أجھزة إنترنت األشیاء وتكنولوجیا التتبع عبر األقمار الصناعیة وأجھزة مسح 
وقراءة أكواد االستجابة السریعة والمسح الضوئي ألجھزة تحدید الھویة بموجات الرادیو والعدید من األجھزة األخرى.

 إذا تم استخدام البیانات التي یوفرھا جھاز Sentinel (مثل مرشد بلوثوت) في إجابة استعالم، فإن كافة المكونات األربعة المشاركة 
في المعاملة تتلقى جزءًا من وقود XYO الذي یدفعھ حامل العملة الرمزیة: Diviner (الذي بحث عن اإلجابة)، وArchiver (الذي 
خزن البیانات)، و Bridges(الذي أرسل نقل البیانات)، و Sentinel (الذي سجل بیانات الموقع). توزیع التسعیر الداخلي ما بین 3 

مكونات خاصة بـ4 مكونات لـ XYO Network یتم تقدیمھ دوماً في نفس النسبة والتناسب. االستثناء ھو في أن Diviners، والذي 
تعتبر مشاركتھ في عملیة توفیر اإلجابة أكبر حجًما. ویتم توزیع التسعیر الداخلي (الغاز) بالتساوي في نطاق كل مكون.



اإلطار الزمني والتفاصیل:
20 مارس 2018›› بدء:    

›› نھایة:     20 مایو 2018
›› التوكن:   XYO  = 0.00001 1 إیثریوم أو

XYO * 100,000 = 1 إیثریوم       

* المثال المذكور أعاله یمثل سعر البدایة. مبیعات العملة الرمزیة العامة لھا 
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.

 المزاد الرئیسي لعملة XYO  الرمزیة
إبراء:

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

في مقابل كل عملة رمزیة مباعة للجمھور، سیتم إنشاء عملة 
XY لشركة Findables. سیتم إنشاء عدد یصل إلى 3.2 

بلیون بشكل مسبق من أجل الشركة والفریق.

الرجاء الوضع في االنتباه إلى أن التوكن (العمالت الرمزیة) 
XY ال تمثل أسھم عادیة، لكنھا عمالت رمزیة مستخدمة لـ 

XYO Network. إذا كنت مھتماً بشراء األسھم العادیة في 
XY Findables، فیرجي الرجوع إلى موقع عروض 

 الشركة المؤھلة والمنظمة A+ بیع األسھم:
/https://www.xyfindables.com/offering

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


"TOKEN XYO ("XYO) ھي عبارة عن عملة رمزیة (توكن) مستخدمة بحیث یمكن لمطوري العقد الذكي استخدامھا للوصول 
 XYO إلى عملیة التحقق من صحة الموقع الجغرافي من العالم الواقعي. حتى یصل العقد الذكي الخاص بك إلى العالم الخارجي، یجب علیھ استخدام

.XYO مما یتطلب استخدام العملة الرمزیة Network

تتمیز عمالت XYO الرمزیة في الوقت الحالي بإمكانیة الوصول إلیھا فقط من خالل القنوات الخاصة والموثوق بھا. إذا كنت ترغب في وضعك على 
قائمة االنتظار للتعرف عن المزید حول العملة الرمزیة XYO ("XY Token")، فالرجاء تسجیل الدخول لحسابك على موقع الویب على 

. /https://www.xyo.network

التفاصیل:
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 إلھا بعد  XYO مزاد الرمز الرئیسي

›› رأس مال توكن XYO المتوقع ھو 48 ملیون دوالر

›› عمالت رمزیة غیر مباعة وغیر مخصصة: تصبح غیر قابلة لإلنفاق بعد إقامة مزاد البیع العلني للعملة الرمزیة. لن یتم إنشاء المزید من عمالت 
.XYO الرمزیة (التوكن)  بعد انتھاء المزاد الرئیسي لعمالت XYO

XYO مواصفات العمالت الرمزیة

https://www.xyo.network/


تقدم مزاد بیع العمالت الرمزیة
تتقدم من بیع العمالت الرمزیة XYO التي تكون مخصصة طبقاً ألھداف التطویر طویلة األمد الخاصة 

بـXYO Network، والتي تشتمل على تمویل مشروعات إیثریوم الھامة (بروتوكول كاسبر، التجزئة،  مبادرات التقدیر 
ومشروعات سلسل الكتل (بلوك تشین) الخاصة بالموقع المدارة بواسطة فرق التطویر األصغر حجماً).



XYO TEAM (فریق XYO) یتكون من مھندسین یعملون بشكل موسمي، وأخصائیو تطویر األعمال، وخبراء التسویق 
في القمر الواقع بوسط مدینة سان دییغو، بوالیة كالیفورنیا. أسس أري ترو منفرًدا شركة XY Findables في عام 2012. 

وانضم إلیھ كل من سكوت شیبر وماركوس لیفن بوصفھما مؤسسان مشاركان في مبادرة البلوك تشین في عام 2017 للمساعدة في 
.XY Oracle Network بناء

سوف تعتمد XYO Network  على بنیة تحتیة حالیة تقدر بـ 1000000 جھاز تم توزیعھ في كافة أنحاء العالم عبر شركتنا التي 
تتعامل مباشرة مع المستھلك XY Findables. تسمح أجھزة نظام تحدید المواقع العالمي وبلوتوث إكس واي للمستھلكین الیومیین 

أن یضعوا إرشادات تتبع فعلیة على األشیاء التي یریدون تتبعھا (مثل: المفاتیح، واألمتعة، والدراجات، وحتى الحیوانات األلیفة). 
وإذا فقدوا عنصًرا ما أو وضعوه في غیر مكانھ، یمكنھم أن یروا أین ھو بالضبط  عن طریق رؤیة موقعھ على تطبیق الھاتف الذكي. 

في غضون ستة أعوام فقط، أنشأت XY  واحدة من أكبر شبكات البلوتوث وتحدید المواقع في العالم من حیث المستھلكین.
لحسن حظنا أن لدینا شركة تمكنت بنجاح أن تؤسس شبكة في العالم الحقیقي. تفشل 
معظم الشبكات المعتمدة على المواقع في الوصول إلى ھذه المرحلة وتحقیق الكتلة 

 Sentinel الحرجة الالزمة لبناء وتطویر  شبكة واسعة النطاق. ومع ذلك، ُتعَتبر شبكة
التي أنشأناھا نقطة البدایة فقط. XYO Network ھي نظام مفتوح یستطیع الدخول 
إلیھ أي شخص یقوم بتشغیل جھاز لتحدید الموقع ویبدأ في كسب العمالت الرمزیة 

.XYO (التوكن)

من نحن



سكوت شیبر :

المؤسس- الشریك -
رئیس قسم التسویق

المؤسسون
أري ترو:

المؤسس - 
المصمم المعماري

من نحن

ماركوس لیفین:

المؤسس- الشریك -
رئیس العملیات

جوردان ترو:
مدیر قسم تجربة العمالء

ماریا كونیجو:
مشرف إدارة التجزئة

جوني كوالسینیكي:
رئیس قسم اإلعالم

لوي تیخیدا:
مشرف المستودعات والنقل واإلمداد

باتریك توربین:
مشرف إدارة ضمان جودة المعدات الحاسوبیة

 ولیام لونغ:
رئیس قسم المعدات

المدراء، المدیرین والمراقبین
كریستین ساكو:

رئیس قسم التحلیالت في الشركة

لي كوس:
SR  كبیر مھندس التصامیم

ماریان كومنیغس:
مدیر دعم العمالء

فیكي ناب:
SR  مدیر الحساب



  Bluetooth على خلق عالم مفتوح من شبكات التحقق من المواقع منذ عام 2012 من خالل إطالق مشاریع  ناجحة للمستھلكین للبلوتوث XY تعمل
و GPS الزمة لتأسیس شبكة مواقع للعالم الحقیقي. في الوقت الحالي. تمتلك XY أكثر من 800,000 إشارة حول العالم في الوقت الحالي.

2017
:"XYGPS): "XYGPS) الرائد GPS جھاز تتبع XY تطلق شركة

تطلق XY  نظام تحدید مواقع عالمي ھجین ھو األول من نوعھ في العالم وتقنیة 
بلوتوث تمكن XYGPS من تقدیم تقریر بالموقع في أي مكان بالعالم حیث تتوافر 

البیانات الخلویة وبیانات نظام تحدید المواقع العالمي.

:XY4 جھاز XY تطلق شركة

XY طرحت الجھاز  XY4+ بإمكانیة التشغیل كعقدة XYO Network  عبر 
تحدیث البرامج الثابتة.

:Beacon Mark عدد 1000000 من XY تتخطى شركة

لقد أنتجت شركة XY ملیون جھاز.

نشأة شركة Oracle Network القائمة على سلسلة البلوك تشین التابعة لشركة 
:XY

بدأت عملیة التطویر لنقل منصة شبكات المواقع الداخلیة لشركة XY إلى تطبیق 
.XY Oracle Network البلوك تشین المفتوح، بدایة تأسیس شركة

Q1 & Q2 2018
صكت شركة XY أول عملة رمزیة الستخدامھا في العقود الذكیة للولوج إلى 

:Oracle Network

أنشئت أول عملة رمزیة لـXYO واعتبرت ھي العملة الرسمیة لالستخدام في شركة 
XYO Network بأكملھا.

("XY TestNet") التي قید االختیار XYO على وشك إكمال شبكة XY إن شركة

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

XYO خریطة توضیحیة



Q1 & Q2 2018
توشك شركة XYعلى إطالق الشبكة الرئیسیة لشركة  

XY Oracle Main Network (شبكة XY الرئیسیة):

أنشئت أول عملة رمزیة لـXYO واعتبرت ھي العملة الرسمیة 
لالستخدام في شركة XYO Network بأكملھا.

ستكمل شركة XY برمجة واجھة التطبیقات لكي یتفاعل مطورو 
:XYO Network العقود الذكیة مع

 XYO Network تطلق الشركة برمجة واجھة التطبیقات لشركة
والتي تمكن مطوري العقود الذكیة من كتابة العقود للتفاعل مع 

XYO Network. والمكتبات المراد تطویرھا: مكتبة 
Ethereum Solidity  ومكتبة Ethereum Viper  ومكتبة 
 XY's Oracleمن أجل المواقع لكي تتفاعل مع  JavaScript

.(MetaMask بصورة مشابھة الندماج الشبكة 3 مع) Network

ستطلق شركة XY أجھزة التتبع التي تعتمد على الالفتات الرقمیة 
والتي یمكن إضافتھا للطرود التي تباع من خالل التجارة اإللكترونیة:

إطالق منتجات أجھزة التتبع التي تعتمد على الالفتات الرقمیة 
(XY-Stick) التي تتیح لتجار العاملین بالتجارة اإللكترونیة إمكانیة 

تتبع كل منتج من منتجاتھم على حدى في وقت معین.

2019
تطور شركة XY شبكة عالمیة من أجھزة Sentinel للمواقع 

المتنوعة:

كمانطاق انتشار أجھزة  XY Sentinels (موفرو بیانات الموقع 
والقائمون على التحقق من صحة البیانات)، إلى جانب أقسام شركة 

Archivists و  Bridges) األخرى وھي XYO Network
(Divinersو

 VitalikXY LEOو SatoshiXY بإطالق XY من المقرر قیام
:Satellite Sentinels

سیتم بیع Stakes (السنادات) في األقمار االصطناعیة التي تدور 
 ،XYO Networkفي المدار على وضع أرضي منخفض التابعة لـ

وتمثل stakes الملكیة 

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

إقامة الشراكات التجاریة مع مؤسسات وكیانات ضخمة والتي 
بمقدورھا االستفادة من قواعد بیانات  األوراكل  الخاصة بالموقع 

الالمركزي  وال یتطلب الثقة من طرف ثالث (مثل أنظمة اللوجستیك 
وسالسل التورید ومراقبي ساعات العمل  تطور وشركات التجارة 

اإللكترونیة و العدید من المجاالت األخرى التي ال تحصى).

+2020
 XYOانتشارھا العالمي لـ XY توسع شركة

Network بالكامل.

XYO خریطة توضیحیة


