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 المقدمة

الهواتف المحمولة وإنترنت  ،األستاذ هي عبارة عن شبكة منظمة من التقنيات المترابطة التي تركز على دمج دفتر LokChainمنصة 

الموزع  ودفاتر ،الخاصو كال المفتاح العام  نظام تشغيل بدون خوادم مع Lokchain يكولوجي موحد آمنة ومشفرة. يشملإاألشياء كنظام 

ات التطبيقوالمؤسسات و  القادرة على توفير حصانة حسابية لمحدودي المهارة (SKI)  باستخدام البنية األساسية السرية المترابطة 

 الالمركزية وإنترنت األشياء.

،  Gossip بروتوكول)   Hashgraph ،)األصول الذكية(  NEM يركزعلى ،سهااعلى أسLokchainلدينا شبكة من التقنيات تم تطوير 

A-BFT)، IoTA  (و )إجماع محلي ECSMID  تشفير( بت مشتق من 2048؛ تشفير AES)مشكلة تم  16جاح أكثر من بن ، وعالج

 .الحاليblockchain فضاء  فيكشفها 

(، M2Iانترنيت األشياء) -الى-(، هاتف محمولMo2Mo) هاتف محمول-الى-محمول انها شبكة بلوكشين مميزة ومربحة جدا، هاتف

البنية  -الى األنترنيت األشياء ـ(، IOT-IOTاألشياء )األنترنيت  -الىاألنترنيت األشياء ـ (، I2M) الهاتف المحمول -الىـ األنترنيت األشياء

هذا  blockchainتحتفظ بسجالتها الثابتة على وكل هذه االليات  [.7التحتية لألمان السحابي التي ال تعتمد على الطرف الثالث، بائع أو خادم]

 .(4th Generation BCT) 4.0بلوكشين عائلة  لعضوية  LokChain  يؤهل

 LokCoin(LCN) خاصة بـال هي العملةLokChain ، مصممة للعمل بسالسة على منصة LokChain: بلوكشين  مفتوحة لمنصات

بدمج وظيفة  LokChain سيقوم فريق. ERC20 و Smart asset  العامة NEM كما هو مقترح على  LCN سيتم إصدار .بديلة خرىأ

فترة وجيزة من بعد  LokChain على منصة مستخدمين باستخدام الرموزوالسماح لل LCN "المحفظة" الحالية الخاصة به لحمل أرصدة

 blockchain على للتنفيذ  Zero nowledge Proof Triangle-Flow (ZT-Flow)  يسمى بروتوكول نارطو وقدالرموز. ب العمل

فنحن ال نكتفي ببناء منصة  ،مليون دوالر 400ذكية للمركز بقيمة بمشروع بنية تحتية قد دعمنا دورة حياة الرمز مفتوح المصدر الخاص به. ل

 .، بل سننخرط في التخلص من التضخم والتالعب في العمالت المعدلة مع النهج الذي يضمن أمن السوقفحسب

سيتقرب النظام البيئي امل ، عند اكتمال المشروع بالك ،وهذا يعني أن قيمة الرمز ستشتق من مبلغ المال الذي يتم جمعه مقابل تكلفة المشروع

، يعتمد تكامل إنترنت األشياء و  في البلوكشين الحاليقصى ربح و هذه ستكون نقطة حاسمة لجميع المساهمين. أللمدينة الذكية الى 

blockchain ( على تشفير البنية التحتية للمفاتيح العامةPKI،)  والعقد المتنقلة ال يوجد تغيير في اإلذن والدور للمستخدمين والموردين

( SKI. على العكس من ذلك ، فإن البنية التحتية األساسية )اتخرق للخصوصي يخلق خطورة مستمرة فيهذا  ،وأجهزة إنترنت األشياء

، ائمةوالملكية الد( ، والخصوصية التامة ، s-DLC) اآلمنة للبياناتلبيانات ، ودورة حياة الكلي لعلى تشفير  تركز lokchainالمستخدمة في 

 .(rest/transient)التامة عند الخزن / التنقللية واالستقال

باستخدام واضح للسمات والملفات الشخصية حيث تحمل كل واحد منها استقالليتها الخاصة. السمات هي ما أنت ، ما تعرفه، وما  SKI يتميز 

 16كل ، (DNA) ـيرات تشكل الفوهذه التش تشفر هذه الصفات  SKI .الخ. رخصة القيادة ،البيومترية ، ( imei)لديك مثل االسم والعنوان 

 تتأكد  ،DDNA( تشكل PROFILEومجموعة من هذه الملفات التعريفية) ،(PROFILE)تعريفالملف  أو أكثر من هذه السمات تشكل

SKI من الحفاظ على السرية والنزاهة والتوافر والخصوصية في بيئة blockchain أكثر من ذلك ، إدارة  ،ال مركزيةالو بدون خوادم

بطريقة ذكية  إنترنت األشياء أن تتواصل مع بعضها االخر يمكن ألغلبية أجهزة ،أسهل في التعامل معها (IAM) الوصول إلى الهوية

  . DNAباستخدام 

تم تصميم  ،اعد السوق ويخلق نماذج أعمال جديدة تماًماهذا النوع من التغيير سوف يجتذب المزيد من المشاركين ويعيد تشكيل قو 

LokChain فتراضية" على اساسيتكون نظام المنصة من "األجهزة اإل ،خصيًصا للجوال وإنترنت األشياء واألعمال والسوق 
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blockchain  وهو يدعم العمليات الالمركزية  ،ادموفي أوضاع ال تعتمد على الخالبرمجيات مجموعات و برامج وسيطة و وحدات نمطية و

 ومجموعات التطبيقات.  LokChainمنصة  ويبتطبيق  صول الذكية الموجودة فيالتي تحكمها األ
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 المهمة والهدف

الموزعة تطوير النظام اإليكولوجي يتألف من بروتوكوالت ومنصة  ومجموعة من التقنيات التي تعمل على تحسين وتكامل دفاتر األستاذ 

يجب أن  المشاكل إلى أجزاء أصغر، والهاتف المحمول وإنترنت األشياء بشكل آمن. إلنجاز هذه المهمة ، نحتاج إلى جمع المعلومات ، وتقسيم

خالل قياس  تجاه التكنولوجيا العالمية من، يجب علينا فهم إنستثمر في التعليم المستمر ، والبحوث ، ودراسة ديناميكيات التكنولوجيا ومتطلباته

يجب األخذ بعين االعتبار المخاطر األمنية والتهديدات واحتياجات السوق  العمليات إلى منتج قابل للتطبيق،إضافة الى ذلك كيفية االنتقال من

 .يجب أن نستثمر في تعليم عامة الناس بما في ذلك رواد األعمال الشباب والشركات الناشئة ،وتوافر الموارد

  

 يةؤالر

لضمان دمج سلس  ،صناعة التشفير التي يمكن استخدامها من قبل الحكومة والشركات والمؤسساتفي مجال تكنولوجيا  LokChain لجعل

من أن األشخاص سوف يتعاقدون أو يتعاملون أو  يجب التأكد ا في نظام إيكولوجي اقتصادي واحد،والمنتجات والتكنولوجي لألشخاص

ارة والمؤسسات من خالل في التج االلياتإلحداث تغييرات  ،ن سجالت ثابتة بشكل ذكي في شبكة ال مركزيةيوزعون أو يشاركون أو يؤمنو

وسجالت الملكية  والتصنيع والزراعة جارة التجزئة  والبناءوت والقانونية  والصحة في األعمال المصرفية  والمالية الثالثطرف زالة الإ

 الذي شاهده العالم لحد االن.من أجل تقوية نظام المقايضة الصناعية األكثر تقدًما  دونها.مع قليل من الثقة أو بوالتبادل األمني  واالنتخابات

 أو (IIoT) اءكأداة لالنترنت الصناعي لألشي LokChain وغيرها من االبتكارات من أجل االستفادة من منصة  AI   ،ML الجمع بين 

Industrie 4.0. . البيانات عن . إلنهاء التسلل وسرقة 2023 سوف يمتد هذا التقليد إلى إتمام مدينة ذكية في أي جزء من العالم بحلول عام

ام البيئي نفترض أن هذه األجهزة ستظل تجد االستخدامات في هذا النظ ولذلك ،عالجينوالم لينحلالم و مجمع البياناتو  طريق أجهزة الحافة

    .الجديد
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 PKIالمسألة تجاه 

 

LokChainأول منصة يه blockchain  بعناية معظم المشاكل التي تعكر استخدام وتكامل تقنية عالجتالتي blockchain   (راجع   

DLT  )هذه المشاكل ال تستبعد: 

 .PKI الضغط على •

 .قابلية التوسع •

 .العمل المشترك •

 .(الطاقة الكهربائية التعدين )هدر •

 سوف تحافظ، ببساطة هو الالمركزية blockchain روح ،إلى الالمركزيةالماسة ورقة ساتوشي الشهيرة إلى الحاجة أظهرت 

Lokchain على حالة مختلطة من بعض الميزات ذات الصلة من blockchain شيا مع القصد من الورقة األصليةاتم.   

 .الموزع للمعامالت اإللكترونيةنظام دفتر األستاذ  (1

 أو بروتوكول التحديث (GOSSEP) كوسببروتوكول و غير متزامنتسامح الفشل البيزنطي  (2

 إجماع محلي (3

ينتمي  ،بين طرفين ةصفق ةالذكية لتأكيد أيعقود ستخدام األصول الذكية مع الإوتم  ،تطبيق المحفظة لدينافي  3ورقم  2لقد نفذنا بنجاح رقم 

IoT  وBlockchain إلى نظام إيكولوجي واحد منذ بدايته،  ( تنفيذ التشفيرPKI هو أكبر مشكلة واجهنا في محاولة لجعل شبكة من األشياء )

( CAشهادة واحدة ) هناك إذا لم تكن ،هرم الغير موثوقنريد االستفادة من ثبات النظام والالمركزية والشفافية وال ،blockchainفي حظيرة 

شبكة المتداخلة ، و البكةيعيدنا إلى الشسهذا أن : و يمكن  أن يقالجميعا.  بها حكمتبلوكشين كون هناك فلن تشهادات( اللشبكات )حكم جميع ات

 هي الربط بين شبكتين أو أكثر.

توأم؟ هذه كيف يمكننا الجمع بين هذا ال ،يناهاهذه النتيجة ليست ما حلمنا به أو تمن وIoT  عن بأنه سيتم فصل شبكة بلوكشين المتداخلةشعرنا 

هؤالء  ،نسمة مليار 8مليار أشياء مشتركة و 20على نطاق واسع ل  " 4.0الصناعة"تنفيذ  ستؤدي الى استحالة الغير مرغوبةالنتيجة 

الكبيرة سيفيدنا  ألن كشف هذه الضالة االنتظارا لم يعد بإمكانن ،نتظار أن يتم استغاللهمإفي د الموجودة في الشبكة هم كنوز األشخاص والعُق

والحد من تصعيد هذه الفكرة الجديدة في  لك إلى تأخير تخلص البشر من الفقر، فسوف يؤدي ذل ذلكوإذا ما قررنا أال نفعل شيئًا حيا ،جميعًا

مخطط  –نحتاجه هو في الرسم البياني أدناه. ما  ،الوقت المناسب، وربما التقليل من قدرة تكوين الثروة التي وعد بها دمج هذه التقنيات

 بلوكشين المتداخلة.
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 حالتناأنشئنا 

[. حتى 1تقع على حافة الهاوية ] (PKI) كان معروفًا منذ وقت طويل من قبل العديد من العاملين في هذا المجال أن البنية التحتية للمفتاح العام

من الوصول إلى  IoT و  blockchain قد ال تنهار تماًما فهذا سوف يعوق PKI بما أن ة تم تبنيها من دون رؤية التغيير، اآلن، كانت حقيق

 والناس  توصيليتم  نحن نستعد لمستقبل حيث تكون لكل مكان غير عادية قيمة محققة،اإلمكانيات التي تجسد الثورة الصناعية الرابعة. 

ً في شبكة إنترنت آمنة والالمركزية وغالتكنولوجيا وال واآلالت  من المستحيل جمع الثروات  ير موثوقة )نظام إنترنت األشياء(،عمليات معا

 .المخبأة في هذه األشياء دون أن تضمن أوالً العديد من المالحظات السابقة

ال يتم معاينة هذه  صدار المفاتيح العامة والخاصة،إل يتم إعداد الخادم / العميلعندما  blockchain قد ال تكون هذه معرفة عامة: في أي شبكة

في واقع األمر ، يُنصح بحذف مفتاحك الخاص باإلضافة إلى كلمة المرور الخاصة بك وما  ،تيح وال يتم إبطاله في ظروف مشكوكة فيهااالمف

 .إلى ذلك

كل كامل على أمان بنية بش PKI وبالتالي ، يعتمد أمان (CA) هي شهادة تستند إلى المرجع المصدق (PKI) العام للمفتاحالبنية األساسية "

يمكن أن تتعرض للخطر باإلضافة إلى أنها معرضة  CAرة تظهر أن البنية التحتية كات األخيفإن العديد من االنتها ومع ذلك ،CA التحتية 

القائمة على أساس السجالت لها العديد من القضايا المتعلقة بنقاط   Web of Trust (WoT) و PKI ألخطاء تشغيلية ، في حين أن مقاربات

 "الفشل المحتملة وغيرها من الصعوبات

 MIT [3]ملخص من ورقة بحث ما ورد أعاله هو 

 أو ال مركزية وال للتخزين P2P والعميل لم تكن مصممة لشبكة خادمفي األصل لشبكة ال PKI تم تصميم
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 :PKIهذه هي المشاكل الرئيسية مع 

 المسؤولية وقابلية التنفيذ  •

 كارثية لمعظم الشركات.االستخدام غير السليم للشهادة أو الشهادة المزورة يمكن أن يؤدي إلى خسارة 

 التشغيل البيني والشهادات المتبادلة •

أن الشركات والمستخدمين واألجهزة والباعة  ال تستطيع ، وبالتاليلمعايير التي ال تزال غير مستقرةعلى العديد من ا PKIيحتوي 

 .عملية تبادل شهادات أي شيء حول يشاركوا

 ،في شبكة المركزية ةخاص ،PKIختصار، تم االتفاق على جميع األسباب التي تزعم وجود صعوبات كبيرة في استخدام وإدارة بإ

تديم وجود العديد من األجهزة غير العادية عبر  IoTبعد انتشار اإلنترنت في كل مكان و PKIهناك توترعلى استخدام وتنفيذ 

يتم  ،فإن ذلك يشكل خطراً كبيراً  يتالءم النموذج مع الواقعومع ذلك ، عندما  ،د ليس أمراً سيئاً عتماد على التشفير الجياإل ،اإلنترنت

لقد بحثنا بشكل مستقل عن الشيء الكبير التالي الذي سيسمح أو يدفع القصد من ورقة  ،البحث عن البدائل من العديد من الباحثين

 عاًما من البحث المستقل. 17الوحيد الذي نراه بعد  هو الجواب LokChain ،إلى الحظيرة IoTساتوشي ويجلب 

 

 يمكننا تمثيل منصتنا بوضوح في سطر واحد:

Lokchain = Interblockchain + IoT = Industry 4.0 

@ over 850، 000 TX/s 0.01 LCN Fee 
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 المستهلكينزدياد عدد إ

( ستبلغ عدد األشياء المتصلة التي يتم استخدامها على مستوى العالم بحلول عام Gartner research projects  األبحاث الكارتنر) حسب

 163إلى  أكثر مرات 10العالمي"  عدد البيانات"datasphere  أن يزيد IDC تتوقعوفي الوقت نفسه   ،شئ متصل مليار 20.4 الى  2020

Zettabytes (ZB)  1) .]4] 2025بحلول عامZB = 

1 ZB  =1021 ( 000,000,000,000,000,000,000,1أو)   مليار شخص في العالم 8.5و ستكون النسمة العالمية حوالي  ،

 7,037,481.6هذا يعني أن كل شخص سيولد من عامة السكان، و   8,500,000,000بايت /  163,000,000,000,000,000,000,000

 .وأجهزة االستشعار Edgeمعظم البيانات سيتم إنشاؤها بواسطة أجهزة و  ،غيغابايت من البيانات

لديه استراتيجية: طريقة رائعة للمستهلكين وسماسرة البيانات لتوليد دخل  LokChain ،قد والمستخدمينرائعة للمستهلكين والعُ ذه أخبار ه

معنى بالنسبة التحليل والمعالجة أي نتائج ذات  لن ينتج عن ،شفرةاالحتماالت ألصحاب البيانات عالية جدا ألن كل البيانات م ،إضافي متكافئ

 ،المعلوماتسيقيم عنصر التحكم مع المستخدمين أو مولدي  ،البيانات عبر اإلنترنت إلجراء التحليالت شطة التجارية الذين يأخذونلألن

وما  FBو  Googleسيتعين على  من عدمه، عن طريق بيعها للوسطاء الغير مفيدة لهإنهاء دورة حياة البيانات قرار المستخدم كون بيد سي

 الكبير. FBو  Gسيكون وقت رد الدفع لـ  ،لمستخدمين مقابل المعلومات التي جمعوها في وقت ما مجاًنا في الماضيإلى ذلك اآلن دفع ل

 بدالً من قيام أجهزة، وأجهزة االستشعار Edge ستكون من أجهزة IDC العالمية" التي تنبأ بها من "البيانات %80عالوة على ذلك ، فإن  

Edge سوف تواجه منصة ،بنسخ البيانات إلى الخوادم LokChain ( التحدي في جعل التواصل بين أجهزة الحافةedge) و blockchain 

عن هو دفع التطبيقات والبيانات والقدرة الحاسوبية بعيداً  (edges) تذكر أن عمل الحوسبة في الحواف لتحقيق الالمركزية الحقيقي، ممكنة

وتقنية دفتر األستاذ  (edge) تخيل الفرق الكبير عندما يتم بناء الرابط بين جهاز الحافة .واألداءهذا يزيد من الوقت الكامن  ،المركزية

نعتقد أنه من الناحية االقتصادية  النظام الذي تم إستخدامه، ر عنلدينا منصة قوية بما يكفي لتوليد األرباح للمستخدمين بغض النظ ، الموزعة

وأخيًرا ، سيتمكن المستخدمون المنظمون ضمن  ،البيانات التي ال يحتاج إليها بعد اآلن مقابل بعضأن يحصل المستخدم على أموال 

  .كدخل بديلمن بيع بياناتهم الشخصية لسماسرة البيانات   مجموعات الفائدة
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 ؟LokChainلماذا 

من  ،الالمركزي في كل من الشبكة والتخزين P2P الماليين من التحويالت ممكنة في سرعة البرق بسبب اتجاهها LokChain سوف تجعل

 .سيكون خياًرا رائعًا للعالم الموثق ،خالل تبني المهارات التنموية  والخبرة الفنية المحلية في السوق الناشئة

 :ـألنه تم تصميمه ل LokChain Platformتريد استخدام 

 ـDDNAـ الفسيولوجي والسلوكي، واإلذن مشتق من مزيج من النمط نة تستند إلى األدوار. تحويل الفوضى إلى حكومات آمأ

 .القيمةمستقلة ذاتية  blockchainإلى كيانات  IoTب. تحويل أجهزة 

 ج. تحويل االقتصادات الريفية والتصنيع إلى أكثر المعامالت أمانًا لخلق الثروة.

 إلى وسائل لبناء مشاريع البنية التحتية في األسواق الناشئة. ICO blockchainد. تحويل 

 Industrie 4.0 ـ. تحويل أكبر حاضنة أعمال في العالم إلى مجمع ابتكاري لـه

  

  LokChain  في منصة اإلستثنائيةتجد أدناه بعض الميزات 

 

 :الناشئةلألسواق  Blockchain تستثني ميزات غير مالئمة قد ال تنطبق في .1

 ا. تكلفة التعدين للطاقة الكهربائية            

 المركزية الطرف الثالث تديم ب.            

 ج. إدارة الثقة           

  

 :التي قد يواجهها النشاط التجاري لحل جميع المشاكل .2

 ا. األمان           

 ب. الخصوصية          

 شفافيةالج.           

 ية التوسعد. قابل         

 

  blockchain  لتحقيق الوجود على .3

 أ. إزالة مشاكل التأخير           

 ب. إزالة مشاكل اإلنتاجية المنخفضة         

  

 خاصة للبيومتري حالة  

 وبالتالي ، هناك حاجة الستخدام الهوية للوصول بمجرد معرفة:  يها ال غنى عنها في العصر الجديد،سوف تكون الهوية والوصول إل

 . كيف يمكننا بدء الوصول؟3. لماذا نحتاج إلى الوصول اليه؟ 2. ما الذي نريد ان نوصل اليه؟ 1

 .(eFRI) إللكترونية، هناك تحديد الهوية الموجبة للطباعة ا، من بين العديدلقد قمنا بتطوير بعض أساليب البيومترية المدهشة لتحقيق ذلك 

 :سمة 14لدينا أكثر من  ،أول شيء فعلناه هو بناء ملف تعريف لكل عقد أو مستخدم
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 االسم الكامل / اسم الشركة .1

 مسجلة: البريد اإللكتروني للشركة / البريد اإللكتروني .2

 addr / company addr :الموقع .3

 البصمة  .4

 كلمة المرور .5

6. MPIN 

 lic (DL) # إجازة السياقة  .7

 (PP) # جواز سفر .8

9. IMEI / MAC / UID 

 رقم الهاتف المحمول / المحمول في االستخدام .10

 األخرىالبيومترية  .11

 (DOB) تاريخ الميالد .12

 (SS) الضمان االجتماعي  .13

 اسم المستخدم .14

15. FEIN 

هذه السمات تشكل ملف  ،نوعها محددة إلى نوع مجموعة من البيومترية فريدة من (DNA) البيومترية لتشكيل يتم تشفير هذه

هذا يمكن استخدامه من قبل أي عقدة في . DDNA( تشكل PROFILEالتعريفية)ومجموعة من هذه الملفات  ،(PROFILEالتعريف)

من المهم أن .  .PII  ،PHI  ،PCI-DSS  GDPR دفتر األستاذ الذي يحتوي على البيانات ذات الصلةالعقد تشارك  .lokchain  شبكة

   المختارة إلعطاء أكثر النتائج المرجوة للمصادقة البيومتريةنفهم كيف يمكن الجمع بين 
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WYA WYH WYK 

 البصمة االلكترونية

 (eFRI ) 

 البريد اإللكتروني اإللكتروني للشركة/ البريد مسجلة:

 

 الباسورد

 SS MPIN البايومتريك االخرى        

 DOB  

 Location:addr/company addr  

 االسم الكامل / اسم الشركة 

 

 

 FEIN  

 PP  

 IMEI/MAC/UID  

 رقم الهاتف المحمول / المحمول في االستخدام 

 

 

  اسم المستخدم 

 Soft/Hard Token  

 Driver license (DL)                 اجازة السياقة  
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 واإلذنإدارة الوصول للهوية   

إنها ال تُظهر أفضل طريقة للتعامل مع الوصول إلى  تخدمناه في الماضي والوقت الحالي،إدارة الوصول إلى الهوية هنا ، تختلف عن ما اس

 :فإنه يحمل في جوهره مفهومإضافة الى ذلك  ،المنهج الالمركزي

 A- (WYA)  ما أنت عليه .1

  H- (WYH)  ما لديك .2

  K - (WYK)ما تعرفه .3

ستخدام هذه المعلومات ، يمكننا إنشاء جدول أو مجموعة رياضية إب ،3و  2مكنك دائًما تفكيك الرقمين بمرور الوقت ، ولكن ي 1يتغير الرقم ال 

بعض النفوذ في الحصول على إذن لجميع العقد وهذا بالتأكيد يمكن أن يسمح  ،Unix / Linux  يمكنها محاكاة إذن الملف في نظام التشغيل

في إذن دفتر األستاذ  "chmod" ولكن هذه هي المحاولة األولى للحصول على إذن ، يمكن اشتقاق طريقة أخرى مماثلة lokchainةفي شبك

ومع ذلك ، يجب أن نحدد بدقة الطبيعة المطلقة  ،ومجموعات فرعية من األذونات المسموح بهارئيسية  لقد أنشأنا مجموعة  ،الموزع

 .مات المقدمةوللمعل

صفات تعريفية الموجودة في كيان المستخدم والتي يمكن استخدامها كموا شير إليه هو كل الخصائص التحليليةست :  A-(WYA)انتما 

فسيولوجية ا كمرجع للحقائق اليقانونً  ةلوموثوقة ومحص وغير قابلة للنسخ وقابلة للبصم فريدةالإلبهام وأجزاء الجسم األخرى كا معصومة: 

 .اإلصبع والقزحية والوجه مثل بصمة ،ين اآلخرالمستخدمالمرتبطة مباشرة بتحليالت 

يشير إلى كل ما تم إعطاؤه لك والذي حصلت عليه من شخص مخول كعنصر تمكين للوصول إلى أي نظام يوثق   :H-(WYH)ما لديك 

 يقونة ناعمة وصعبةمثل أعلى تفويض آخر الستخدام الموارد، المستخدم من أجل الحصول 

  . في شكل رقم التعريف الشخصي وكلمة المرور ذات التعقيد المقبول. يشير إلى بنات افكارك  :K -(WYK) ما تعرفه
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WYA WYH WYK 

 مسجلة: البريد اإللكتروني للشركة / البريد اإللكتروني ( eFRI) البصمة األلكترونية       

 

Password 

 SS MPIN نمط الوريد

  DOB إيقاع الكتابة

  Location:addr/company addr التعرف على التوقيع

 االسم الكامل / اسم الشركة تمييز الحركة

 

 

  FEIN تحليل حركة الفأر

 PP  

 IMEI/MAC/UID  

 رقم الهاتف المحمول / المحمول في االستخدام 

 

 

  اسم المستخدم 

 Soft/Hard Token  

 Driver license (DL) اجازة السياقة  

 

يمكن  ،سيكون هذا بمثابة مقاييس قوية أو مقاييس للمستخدمين والمجموعات والسياسات األخرى التي يتم تنفيذها حاليًا في النظام البيئي

 ،لتعزيز أمن البيانات والبنية التحتيةعلى نطاق واسع اعتمادًا على البيئة ونوع اإلذن يحتاج اليه ( (UGOبدون إذن لـ "اإلذن صفر"استخدام 

هذا سيكون مفيدًا جدًا في النهاية في بيئة مقيدة حيث يتم تقييم  ،لتحديد إذن المستخدمين للموارد chmod"يمكن أن نتبع منهجية البيوميترك "

ن السجالت الموجودة على هذه األجهزة ، خاصة عندما تكوهولة التعرف على األجهزة المارقةوهذا يتيح س ،االستقاللية أكثر من السياسات

  .غير قابلة للتغيير

 

Universal Wallet Address 

 eFRI  وهو مشتق باستخدام (DNA) عناصر السمات هي و  ،ستخدام السماتإهذا هو العنوان الذي يربط المستخدم بجميع أجهزته ب

يمكن ترتيب ذلك لمتابعة  جموعة من السمات التي تخدم هذا الغرض،سم الشركة أو مأسم الكامل؛ واأل (MAC  أو  IMEIبصمة اإلصبع،)
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 بسهولة وفعالية: العدد اإلجمالي لعناوين (UWA) يمكننا الحفاظ على عنوان المحفظة العالمي ،المجموعة الموضحة في الحالة الخاصة

UWA  جوم في السماء أو الرمال على أكثر من الن 3.23170060713110073007148766886710 ^616أو  2048^  2المحتملة

فريدة في كل  char حرفًا، مع مالحظة أنه يمكن أن تكون قيمة 256من  UWA شواطئ البحر وينطبق ذلك عند اختيار القيم التي تتألف منها

يوفر فيها واستخدامها في الحاالت التي  QR يمكن استخراج رموز ،لتقصيرهاستخدام )الهاش( لجمل الطويلة إ يمكن نصر أو آخر،ع

 .(SOVIDS) هذا سوف يدخل في نظام معرف سيادي حر اٍل من األمان ، وإال ال يوصى به،النموذج مستوى ع

 

 :(Transactionidهوية التنقالت )إنشاء 

 ZKP-Triangle بروتوكول

<-RCD   طلب، ائتمان، خصم 

 <- ACK   عرف 

 <-CFM   تأكيد 

 <-RCV   تلقي 

 <-SND   إرسال 

<-RPY   الرد 

<-RCOD   سجل  

 

 :في الرسم البياني أدناهالمثلث الذي  نحن نمثل آلية
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إال بعد تأكيد  م إصدارهالن يت هوية التنقل" أوTransactionid"ألن  أي تدخل نظراً تتم صياغة هذه الضمانات للتأكد من عدم إحداث 

مثل  صبتنُ  للتحويل المؤكدة. "sessionid"اخر  وقت" باستخدام Transactionidيتم إصدار "و بعد التأكيد ، من قِبل المرسلالتحويل 

 األخيرة التي تم إنشاؤها من أرقام عشوائية مرتبة. " sessionid" بالتسلسل مع "الدورة" PM 40:13: 5< - 174013الوقت العسكري 

 .المزيفة حبط عمليات إعادة توجيه نقاط الوصولهذه اإلجراءات المضادة ست   البيانات الوصفية،كجزء من  ستخدم تُ هذا 

لذلك ، من الخطأ القول إنه سيتم إرسال البيانات المقيدة  MITM األساسي تجعلها عرضة لهجمات Blockchain ال تزال الطبيعة الوليدة لـ

 إلحباط جميع العيوب الكامنة في LokChain الخصوصية. تم تصميموغيرالمقيدة وتلقيها بشكل آمن مع تخفيف افتقار المستخدم إلى 

blockchain ،لن يكون لدى أي كيان في  ،نحن نعتقد أن نهجنا سيخلق الثروة ألن المستخدمين لديهم السيطرة الكاملة على بياناتهم األساسية

فجر جديد لتأمين  بياناتهم لتحقيق مكاسب في األصول، إنهن بيع سيكون بمقدور مالكي البيانات اآل السيطرة على المستخدمين بعد اآلن،العالم 

 هنا. (SDLC) دورة حياة البيانات
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  IoTالصناعية (Industrial) 

في الرسم البياني أدناه ، سوف  ،مفيدة للغاية في تحقيق الثورة الصناعية الرابعة "Industrie 4.0 " سوف تكون إنترنت األشياء الصناعية

نحن نرى بوضوح االتجاه الذي يجب أن نأخذه من أجل تحقيق النتائج التي نرغب في  ،الحديثة IIoT نعرض لكم المراحل األربع من هندسة

 .فقط PKI أ بمفهومإن إنشاء عالم خاٍل من الخوادم ليس بالضرورة أن يبد ،تحقيقها

 .هم عادة سوف تتقارب إلى خادم مشترك EDGE يجب االنتباه إلى عمليات أجهزة

 

 

                        Four stage Fig .0.0 

 

نقدم لكم معمارية عالية  ،لتوصيل األجهزة بموفري الخدمات والشركات LokChain مايمكن تحقيقه باستخدام صورتأدناه سوف تفيما 

الموضحة في الصورة  الربط بين المناطق؟ blockchain على 4و  3المرحلتان  تحدثلو ماذا  ،لربما تتسائل ،شباع الفضولإلالمستوى 

و األداء  حيث تم تقديمها للمؤسسات لزيادة "edge devicesأجهزة الحافة " ،بداية بلكوشين عمر إنترنت األشياء و إطالةهو جوهر  أعاله

 DDNA و  (DNA)ـل  Lokchain إن إدخال ؟2020مليار جهاز بحلول  20هل ستبقى بتلك الجودة و حتى إن ظهر  ،االستجابة تسريع

 .وتخزين البيانات إلستخدامكجزء من البنية التحتية للمفتاح السري يعطي كل األجهزة والمستخدمين االستقاللية الالزمة ككيان وكذلك 
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  IoTالنظام البيئي المثالي لـ

 

 ZT-Flow  بروتوكول اتاستخدام إحدى

 

 Lokdonتطبيق محفظة  .1

https://www.youtube.com/watch?v=07qQJTfgzNs 

 

 (GDPRالالئحة العامة لحماية البيانات ) .2

 .الغير مرغوبة هو أفضل طريقة لتخليص نفسك من البيانات GDPRلتنفيذ  LokChainاستخدام 

 

 التصنيع الذكي .3

 مساعدتك فيها: Lokdon Technologyالمجاالت التي يمكن لـ 

عندما تنظر إلى  ،الخفيف بخوارزمية قياسية للتشفير NIST Lightweight Cryptography [SIC 2017]يطالب مشروع 

يجب أن يكون ال على سعة تشفير من الدرجة الثانية، IoTأجهزة  ه سيتم تركيبالمستند الذي تمت صياغته: من الواضح تماًما أن

 Ciscoو  Gartner[. توقعت كل من 6] 2020نترنت األشياء في عام إل ه سيكون هناك آثار وأنشطة إضافيةاألمر كذلك ألن

، و حسب تخمينهم ستكون هناك مجال جديد للتهديدات كما هو الحال في المستقبل القريب IoTلجهاز مليار  20توفر أكثر من +

 .(IoTh)في إنترنت التهديدات 

 

 تصنيع:

 .Industrie 4.0هناك ثالثة مكونات ذكية مطلوبة في التصنيع المستقبلية أو 

 . البشر1

https://www.youtube.com/watch?v=07qQJTfgzNs
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 يمكن لإلنسان دائًما أن يبني ويبدأ العملية.

 

 . الروبوتات / تقنيات عمليات تقنيات2

 يعتمد البشر واآلالت على التكنولوجيا للعمل.

 

 تشكل األجهزة المادية السيبرانية. MCU أجهزة االستشعار:. اآلالت المتخصصة )الهواتف الذكية( مع 3

 .التكنولوجيا من منتجاتأجهزة هذه برامج و

 

شياء التي تتطلب حلوالً جادة، الهدف هو إظهار فجوة أمنية في تنفيذ إنترنت األ ،سنوضح عملية تصنيع بسيطة من خالل إنشاء عملية مؤقتة

دأ خط اإلنتاج في شركة صباحا يب 5:30في الساعة و  ،5:00أو اليابان يستيقظ في الساعة  افي ألماني أن هناك رئيس مناوبفترض إ

 يتم تحديد واجبات الروبوتات أدناه: ،روبوتات 3أو  2صباحاً لتفعيل خط التصنيع الذي يتضمن  5:25في الساعة  المشروبات، يتلقى مكالمة

 .لبيانات المخزنة()قارن ااإلناء شكل ولون و حجم و. قم بمراجعة مادة 1

 (AI)كيف؟  اإلناء سعة و وائل(الس ) تكون على علم بمحتوى . يجب أن2

 (أواني/تلناقل )كيف؟ أمن المستشعر في روبوموجودة على الحزام ا . التأكد من أن اإلناء الصحيح3

 .)مستشعرات اإلناء( المحددامأل إناء المشروبات إلى الحجم . إ4

 (AI)روبوت إناء في صندوق  12الفلين على اإلناء، قم بإلصاق الرقعة و عبيء كل . بعد وضع 5

 (AI)روبوت  للتسليم في الصناديق . إاكدسها6

  

أصبحت مشكلة رائجة في المعامل، حيث يمكن بسهولة أن يتم إستبدال الحاويات الحقيقية بالمارقة، و قد عالجنا هذه  3و  2واجبات رقم 

 جدارة.الثغرة بكل 

 مشاكل عامة:

 التأكد من أن اإلناء الصحيحة على الحزام الناق )كيف؟ أمن االستشعارات في الروبوتات/ األواني(. .أ

 ذي يعمل على االواني الصحيحة )كيف؟ أمن اإلستشعارات(التأكد من أن الروبوت الصحيح هو ال .ب

لمنع أي قوى يجب فحص النقطة التي يلتقي فيها الروبوت والحاويات  ، ب و أفي اآللية المبينة أدناه، نرى أن النقاط الحرجة في األمان هي:  

 خارجية من التدخل.

 :بالتعامل مع Lokdon ستقوم تقنية    

 .وقف المحتالون أو األجهزة المارقة من الشبكة  .1

 DDOS و MITM تجنب   .2

  والحاويات.يتم التحقق من هوية الروبوتات   .3
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                                              Industrie 4.0 manufacturing  

 Blockchain اإلنفاق السوقي إلنترنت األشياء و

( والمباني المتصلة %17صلة )( ، وصناعة مت% 23المدن الذكية ) مليار$، 800 -775إنترنت األشياء سوق تصل  IDCوفقا لمؤسسة 

أن ما يقرب من نصف مشاريع المدينة الذكية  IoT Analytics وجدت شركة ريع إلنترنت األشياء قيد التنفيذ،( هي أكبر ثالثة مشا12%)

تقود  من المشاريع العالمية اليوم، %55 ، مع Connected Health في مجال كتيناألمري( موجودة في أوروبا، في حين تقود 45%)

ابحث  ،منها في جميع أنحاء العالم %54، مع  Connecting Car IoT العالم أيًضا في مشاريع توصيل السيارات عبر اإلنترنت األمريكتان

 لرعاية الصحية، ومحاولة مصنعي السيارات إنشاء براءات االختراع والملكية الفكريةفي مجال اعن زيادة اإلنفاق على البحث والتطوير 

(IP) في هذه األسواق سريعة النمو. 
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 ،ني السريع في الصناعة المصرفية( ، مدفوعا إلى حد كبير بالتب2018مليون دوالر في  552سيقود القطاع المالي اإلنفاق على بلوكشين )

( استثمارات قوية من صناعات خدمات التجزئة والخدمات المهنية، في 2018مليون دوالر في عام  379سيشهد قطاع التوزيع والخدمات )

في  ،( ستقوده الصناعات التحويلية المنفصلة والعملياتية2018مليون دوالر في عام  334حين أن قطاع الصناعات التحويلية والموارد )

. سيكون قطاع الخدمات المالية هو المحرك الرئيسي في blockchain في سيشهد قطاع التوزيع والخدمات أكبر استثمارات الواليات المتحدة

ستكون عملية  بلوكشينالصناعات التي ستشهد أسرع نمو في ، APeJC( والصين و MEAأوروبا الغربية والشرق األوسط وأفريقيا )

 [.9 [(CAGR % 74.7، واألعمال المصرفية )(CAGR % 77.7) المهنية الخدمات ،(CAGR %78.8التصنيع )
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                                                                                         Blockchain Market spending [9] 

 

A.   نموذج األعمال 

 الخدمات التي نقدمها،ائد كبير من كما نتوقع تحقيق ع نموذج أعمالنا فريد من نوعه، سيأتي ربحنا من اشتراكات و بيع منتجاتنا و خدماتنا،

نحن  اء وغيرها من التقنيات ذات الصلة،خاصة مع انتشار تقنيات إنترنت األشي ديات المستقبل مع حلولنا الحالية،نحن واثقون من مواجهة تح

.نعلم أن منصتنا ستكون مطلوبة أكثر من أي وقت مضى ألنها في الوقت المناسب للغاية

 

 

 أي سوق تقدم ميزة نسبية  ،لتمويل البنى التحتية على نطاق عالمي ألرباح المتداولة في الرمزمن ا % 25سيتم استخدام 

وبذلك يمكننا إكمال مركز بيانات  ص باستمرار للنظام البيئي المعني،سيخصص الصندوق المخص خدامها كوسيلة للتحوط،سيتم تحليلها واست

 .وهذا بدوره سيؤدي إلى ارتفاع طبيعي في قيمة الرمز المميز خاصة عند اكتماله ،2023م )المدينة الذكية( بحلول عا

Product/Service Lines Year 1 Year 2 Year 3

Lokdon/LokChain Wallet DApp 955,027.59$        1,241,535.87$ 1,738,150.22$    

Dapp-SDK / framwork support for enterprise software, mobile and IoT27,457,043$        35,694,156$     49,971,819$        

Lokchain Platform 10,505,304$        13,656,895$     19,119,652$        

Smart License Plate/Tabs signage 4,775,138$          6,207,679$       8,690,751$          

Total Sales 43,692,512$        56,800,266$     79,520,372$        
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Market Proposition 

 الحالية بلوكشين منصات
 

 LokChain  منصة
 

 )المتناظر( التشفير بت  2048 )المتناظر( التشفير بت  256

  

PoW، PoS، PoI 

Prove of Simply Universal Wallet Address 

Po(SuA) 

  
TX/s < 20 counts 850، 000 TX /s 

  
 الرسومات 0.01 الرسومات  0.1

  
 الالمركزية %100 الالمركزية 90%>

  
Cryptojacking   للقرصنة معرض Cryptojacking  للقرصنة معرضا ليس 

  
 األنترنيت ثغرات  تورث لم األنترنيت ثغرات كل ورثت

  
 لديها حصانة لحساب الكمية الكمية لحساب حصانة ال

  
 محلية الحواالت تثبيت مركزية الحواالت تثبيت

  
 الصيغة( )انظر  ةمبتهج وغير مضاربة غير الرموز قيم عشوائيا مشتقة الرموز قيم
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 لعنة بلوكشين

سوف تتفقون معي في أن  ،دعنا نرجع إلى اليوم األول لإلنترنت ،البينيفقط من خالل قابلية التوسعة وقابلية التشغيل  Blockchain لم يلعن

 29مساًء في  10:30في أواخر الستينات ) ،قبل الشروع في الحدث األكبر التالي توافق أن تتعامل مع األنترنتالعديد من الشركات التي لم 

إنترنت اليوم ، نحن في فجر بدايةكان ذلك هو  ،وردإلى معهد أبحاث ستانف UCLAأول رسالة من  ARPANET( أرسلت 1969أكتوبر 

يجب علينا إعادة التفكير في التشفير الحديث واألساليب التي ينطوي عليها  ،دمج الناس والتكنولوجيا واآلالت والعمليات والمنتجات أو البيانات

على اإلنترنت إذا الفشل الى أمننا من ردع الهجمات  من بأي ثمن؟ ألن نضيف المزيد ولكن سنكتسب الخبرة: ،لم يعد األمن كالمعتاد ،تنفيذها

ر الذي سيتم استخدامه لتعزيز البقاء؟ ماذا سيكون أو بروتوكول لنظام التشفي هذه التكنولوجيا الجديدة بدون أن نضع معياراتقفزنا مباشرة إلى 

نحن  ،إذا لم نتحقق من األمان أوالً  ذه مشكلة جديةه تكونس ،(IoTh) التهديداتإنترنت أو ( IoT، إنترنت األشياء الحقيقية )هذا بالنسبة لنا

تباع نهج النفس أو الجهل التام بإ هذا هو نتيجة الرضا عن ،نزعاج المقلق في جميع المجاالتمع معدل اإل (IoTh)إنترنت التهديدات اآلن في 

إذا كانت  ،ليس صحيًحا أن كل ما يمكن بناؤه قد تم بناؤه بالفعل ،الجديدة القادمة المراحليجب أن نبني األمن في  ،تقديم األقل في حلول األمن

يتمتع سيكون التطور ممكنا بدون العنان إلبتكار األحدث؟ كيف و اإلبتكارات كاملة و بدون شوائب، كيف سنبحث عن جديد نخترعه؟

BlockChain تمكنا من فرض أساليب جديدة من ابتكارات التشفير على الوضع الراهن ما ن أن يكون أفضل إذابإمكانيات جيدة ولكن يمك، 

 حول إماكانياتالشكوك  التي تثيرالمشاكل  لهذا حددنا ،عاًما ، فنحن مضطرون الستكشاف طرق جديدة 60وبدالً من تقنية عمرها 

Blockchain. 

 

 المشاكل

 مفاتيح التشفير.بت  256ستخدام مجموعة التشفير من إ .1

 كيفما تشاء. لتخزنه في محرك األقراص الخاص بك ،متناظرغير يتم ترك مفاتيح التشفير الحاليا  .2

 ( على أحدث التقنيات المتنقلة مثل إنترنت األشياء.PKIليس من السهل استخدام البنية التحتية للمفتاح العام ) .3

4. HASH +(Salt  في )DB جب القيام به.يعطي المهاجمين تلميحا على ما ي 

 ثابتة.وتبقى ، في كثير من األحيان ال تتغير معظم مفاتيح .5

 .blockchain في IAMكوسيلة لتطوير  البيومتريالينظر إلى قياسات لحد اآلن  .6

 كلمة المرور هي األداة الرئيسية للوصول كنظام وإذن الستخدام الموارد. .7

 مرهق. PKIاستخدام كل من تبادل المفاتيح و  .8

 صفقة / ثانية 50دقيقة / بلوك: أقل من  10الحد من  .9

 يتم تخفيفها في الهواتف المحمولة وأجهزة إنترنت األشياء. blockchainأنظمة التشفير الحديثة المستخدمة حالًيا في  .10

 .مرنة بطريقة ومتناظرة  الالمتناظرة مفاتيح استخدام أبدا يتم  ال .11

 والسهولة األمان تحقيق Dapp على الصعب من يجعل (PKI) والخاص العام المفتاح تنفيذ .12

 .الخصوصية وجود الصعب من تجعل( broadcasting transactions)إذاعية تحويالت هي DLT معظم .13

14. POW،POI و POS  جدية قيود فيها. 

 .blockchain تقنية أي في واقعية بيانات حياة دورة توجد ال .15

 .والمعامالت الصفقات مسار يقررون السلطة ذو اآلخرون  بينما ، الناشئة اقاألسو تكبيل على التعدين سيعمل .16

 وجود عدم وبالتالي ، والطمع الجشع وراء الدافع يكون األحيان بعض في ، مالال يحملون الذين كوأولئ blockchain وامطور .17

 .هشة األسواق هذه -. الناشئة األسواق في صادقة تنمية

أكثر من ذلك ، يجب  ،هذه المشاكلب  LokChain اعتنت وقد هذه المشاكل و يفهمها، (BlockChain) يجب أن يكتشف 4.0صناعة لدعم  
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 :المستخدمة في العالم الرقمي عن طريق تبني هذه الميزات الجديدة المبينة أدناه cryptocurrency أن تمتثل كل

 

 الحلول 

 .بت من أجهزة التشفير على حد سواء 2048يتأكد النظام من أن جميع البيانات هي  .1

 .أرقام طويلة أو أكثر ، والتي ال تخزن أبدا في أي مكان 680يجب علينا استخدام مفاتيح عشوائية ديناميكية من  .2

لية التوسع والتوسعة ستصبح المفاتيح كما نعرفها اليوم، وبالتالي فإن عميجب علينا إزالة البنية التحتية للمفاتيح العمومية وإدارة  .3

 ممكنة.

 .(strings)ـعلى اإلطالق ، باستثناء التحقق من سالمة ال DB يجب أال نستخدم عملية )الهاش(للباسورد في .4

 .ستبقى المفاتيح ديناميكية )متغيرة( ألي رسالة مهما كانت صغيرة .5

 .السلوكية مثل بصمات األصابع ، القزحية ، الصوت إلخ ، األنماطالبايومترية مة هنا على ستخدالم IAM يجب أن تعتمد .6

 .يجب أن يكون لدينا سمات متعددة إلجراء المصادقة للوصول إلى النظام .7

 .يجب أن يُظهر النظام عملية تشفير متماثلة بعدية وغير متماثلة .8

 ة للتوسعوقابل (ZKP) عرفةلمسريع للغاية مع عدم وجود دليل لإن تنفيذ اآللية  .9

 .يمكن استخدامه في أي مكان على أي برنامج أو جهاز النظام .10

 .blockchain إلعفاء لعنة BFT مساعدة M1 - M5 التشفير هو أكثر من األشكال المعيارية .11

 .تستمد كذلكمن البرامج األخرى سوف  DApp ، على سبيل المثالتحديث / تحميل سجل المعامالتالكل عقدة يمكن  .12

-Mult -البايومترك لن تكون هناك حاجة إلى بث العملية إذا تمت الموافقة على الملفات الشخصية التي تم فحصها فقط من خالل .13

Auth ( بصمات األصابع+   Auth ) والتذييالت الفسيولوجية واألنماط السلوكية إلخ. 

 (UWA) كوسيلة لفحص عنوان المحفظة العالمي UWA Assignment (SUA) ؛ وSuA -> Po (SuA) = (PoS) إثبات .14

 .وخدمته كمعّرف سيادي DDOS إزالة —.للملف الشخصي 

 10مرات. يجب أن يمثل هذا الحرف  10يتم ضمان تفرد البيانات ، حيث يتم إرسال الحرف "أ" عبر عقدة واحدة ، حوالي  .15

 .أحرف مختلفة بشكل دوري

 .سريع في الوقت الحقيقي دون انتهاك سلسلة حفظ البياناتالتحويل الين من أجل يجب إزالة التعد .16

مع االقتصادات المحلية ، والمهارات المحلية ، ومستوى االحتيال / الفساد ، والتجارة  LokChain سيتم اآلن النظر في تكامل .17

 .والصناعات في األسواق الناشئة

العالم الرقمي ، لتشفير في العصر الجديد، واألمن التلقائي لالزيادات الغير مفيدة من دفتر األستاذ الموزعةزالة إ هذه هي مفاتيح للتأكيد على

العقود ،  Dapp)لبلوكشين المسموحة و الغير مسموحة. يجب علينا أوال النظر في توفير األمن "  (IoToV)لإلنترنت من األشياء القيمة

ونحن ، (SKI) عبر ملفات آمنة مؤلفة من سمات مشفرة تشكل البنية التحتية للمفتاح السري (معامالتوغيرها من ال توعقود األصوال ذكيةال

  .، ستظل خيار حيوي للعالم الموثق، وفي نفس السياقلتكون األكثر أهمية عند تنفيذها سواق الناشئة سوف تجد هذه المباديءنعتقد أن األ
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 وجيالتكنولا  

، إنترنت األشياءى بناء منصة يمكنها أن تجمع أجبرنا بحثنا عن اتصال آمن عل قدمها تتعارض مع األمان في العرض،كانت التقنية التي ن

فإننا نعمل بال كلل تجاه حياتك، وبالتالي ما في نريد تحقيق هذه الرؤية في وقت  والعديد من األجهزة المحمولة، blockchain والتواصل بين

هذه التقنيات ستطلق العنان للقوة العظمى لعامة السكان  التكنولوجيا والعمليات والمنتجات ـو األشخاص  -Industrie 4.0  هذه الرؤية من

 ماذا ستفعل مع هذه الفرصة العظيمة للثروة الفلكية؟ ع قوة كبيرة تأتي مسؤولية كبيرة""م

B.   منصةالهيكل 

 

• Distributed Ledger system for eTransaction DLSeT (LokChain) Nov، 2017 

Provisional 62584736 

 

i. SDK and API for developers 

 

ii. Products: 

 

 SDKاألداة المساعدة لمعالجة برنامج المضمنة باستخدام  -عنوان المحفظة العالمية  .1

لتقديم سلسلة  من الكلمات تم التحقق منها يومترية، وماذا يوجد ، وما يعرفه الشخص باهذا هو نظام معالجة مشفرة يتزاوج بين ال              

 ".أرقام  -سلسلة "أحرف خاصة  حرفًا كحد أقصى يتألف من 32هذا هو  الل المجتمع من خالل إثبات العمل،من خ

      أداة مساعدة البرنامج-APIتوثيق  .2

 Lokdonباستخدام بسهولة التسجيل  اح للمؤسسات والشركات األخرىوضعت للسم  APIهذا هو منصة برمجة التطبيقات 

 لتأمين كل إنشاء ملف تعريف مشفر.
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 ،IOT(ECSMID) إلى نقطة نهاية للجوال و -نقطة نهاية التشفير نظام    •

 62448560غير مؤقت  2018، يناير ،  2017يناير ،  

 62661765المؤقت  2018( أبريل ، IIES1) 1.0نظام تشفير اإلنترنت الصناعي  •

  

 

C. المميزات 

 

 التقنية

 

 لألسواق الناشئة: Blockchain. تستثني ميزات غير مالئمة قد ال تنطبق في 1

 ا. تكلفة التعدين للطاقة الكهربائية

 ب. المركزية تديم الطرف الثالث

 ج. إدارة الثقة

  

 . لحل جميع المشكالت التي قد يواجهها النشاط التجاري:2

 ا. األمان

 ب. الخصوصية

 ج. الشفافية 

 د. قابلية التوسع

 blockchain  تحقيق الوجود علىل .3

 أ. إزالة مشاكل التأخير          

 ب. إزالة مشاكل اإلنتاجية المنخفضة         

 ج. إزالة مشاكل قابلية التوسع        

 

Core 

 ذكيالعقد الا. 

عبر اتفاقية مبدئية، ألداء وظائف معينة خاصة عندما  التشغيل اآللي أو سطور برمجيةريق ، يتم التحكم في األصول الرقمية مباشرة عن طهنا

 لتعزيز ™ LokChain عن طريق قواعد تعسفية أو حتى "منظمات مستقلة ال مركزية" تعتمد على يمكن وضع نقاط التشغيل شغيلها،يتم ت

 على هذه االتفاقيات التعاقدية.إرتباطها للتأثير

 

 (Dappب. تطبيق ال مركزي )  

لجميع بنشر تطبيقهم لاح سمالفكرة هي  وقع مركزي على التطبيقات،يشير هذا إلى إزالة عنصر التحكم الذي تحتفظ به منظمة مركزية أو م

 األستاذدفتر يدس لشبكة،يجب أن يتحكم المستخدمون في البيانات التي يشاركونها على ا جود طرف ثالث،ليس هناك والذي ال يمكن وقفه و
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(Master ledger) يمكن ألي عقدة تحديث دفتر األستاذ الخاص بها من محتوى دفتر األستاذ  ،هو فقط معيار مستنسخ من قبل جميع العقد

 ون دفتر األستاذ هو األكثر حداثة.اآلخر، بشرط أن يك

 

 ج. الصفقة الذكية

عندما يتم نقل القيم المتفق عليها بالكامل  . خاصية ذكية2. عقد ذكي 1ـ المبيعات المرتبطة بهنا، وافق كل طرف في النظام اإليكولوجي على 

تقوم العقد المعنية بإتمام المعاملة من البداية إلى النهاية  قد تم التفاوض عليها تماما للتو، يمكننا أن نقول أن الصفقة الذكية الذكي، إلى االرضاء

 ، وال توجد حاجة للتعدين هنا.

  

 Quantum Immunity -ميةد. المناعة الك 

 .quantum computing ة ضد الهجوم بواسطة الحوسبة الكميةبت( محصن 2048استخدام آلية تشفير عالية المستوى )

 . الملكية الذكيةـه 

 واألصول المعنويةهنا، يمكن أن يتم تقليل أجهزتك المادية )الهاتف ، المنزل ، الذهب ، األلماس ، السيارات ، إلخ( 

 )اآلالت القائمة على السحابة ، األموال االفتراضية واألسهم في الشركات( إلى أجزاء من سلسلة الحروف الفريدة  

 سيؤدي هذا إلى إزالة االحتيال وخلق بيئة تكون فيها التجارة حرة بدون خوف أو  الخاصة بك، متضمنة في البايومترك

 لشراء العقارات الذكية منك، قلقامال شيء سوف يكون  ،خاصية ذكية ستجلب عقداً ذكياً ومعامالت ذكية ،انعدام ثقة

عند االنخراط في مبيعات  الشكبدالً من  اإليمانسيكون لدى الناس  تكن لتحدث عبر اإلنترنت بأريحية،سيتم اآلن قبول الصفقات التي لم 

  العقارات الذكية.

 

 Blockchainبلوكشين و. إنترنت األشياء في 

هذا  Blockchainجعلت تقنية  على اإلنترنت،نحن مصممون على حل المشاكل المستقبلية الناشئة عن مليارات نقاط اإلنترنت واألجهزة 

إلى  -على اإلطالق من خالل أمان تشفير سلس من نقطة النهاية  نرغب في تحقيق المقايضة الرقمية غير المسبوقة التي مر بها العالم ا،ممكن

 (SKIاستخدمنا البنية التحتية األساسية السرية ) ،، قبل أي تطور جديعلى مر السنينكنا نظن أنه من الحكمة تأمين ما رأيناه  ،نقطة النهاية

 ، يد من الميزات الحيوية لناوالعد

d.  منتجات وخدمات 

Lokdon  لتكنولوجيا  كبري مبادرة األداء األهblockchain، منبثقة من األسفل إلى األعلى لتوفير تنمية مستقلة وموثوقة  وهو مصمم من

هذا هو خيار للعالم الموثق ألنه سيمكن السوق الناشئة من اكتشاف والوصول إلى ضروريات الحياة في جميع أنحاء  السوق الناشئة،رؤيا 

بعض القطاعات التجارية التي يمكن أن تستخدم هذه لحكومة ، التجارة اإللكترونية والصحة ، القوانين ، الدوائية ، الزراعة ، ا ) العالم

 .االفتراضي لهذه المنصةمز العملة / الرمز هو رLokCoin (LCN)   (المنصة

  

 المنتجات:             

  Lokchainمنصة .1

 Lokchain Wallet Dappتطبيق المحفظة  .2

3. Lokchain DLT solutions 

4. Lokchain Exchange Security  
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5. Lokchain Consulting Projects 

6. Infrastructure Development 

7. SKI – SDK for integrating enterprise، IoT and mobile software 

8. Lokchain IoT Dashboard/Wallet 

 

 الخدمات:

1. Smart License Plate signage and Tabs Payment 

2. Wallet Application for Mobile/IoT   

3. Dashboard for Tracking and IoT funding 

4. OTC Merchant Integration  

5. Digital Data Nucleic Authority architect  

6. UN Refugee programs (No ID initiative)  

7. AgroTech ecosystem (corn or maize)  

8. Asset Management (smart property) 

9. Dapp (SDK/Framework support)  

10. NanoTech ecosystem (Identity provision)  

11. Wild-life tracking and protection 

12. LCN Fleet Check/Card  

13. Directing trading in commodity to support #7 

14. LokChaining -Interconnection of blockchain، IoT and mobile consulting 

15. Trucking Logistics Factoring 
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 TOKENOMICS 

 .ICO  هتمامنا باإلشارة إلى استخدام أموالحددنا بعض المجاالت التي تتطلب إ لقد هو شفافية توزيع األموال، ICO أحد معايير التصديق ل

 :عدد الرموز

ويلها إلى المحفز من خالل مشروعات أو خدمات تم تح ICOs يتم اشتقاق العدد اإلجمالي للرموز من حجم السوق مع ارتباط مباشر مع

ال يوجد الحد األدنى  ،أخرى ICOsفي  حاليةطبيعة النظام المغاير لهذا النظام  نقي و شخص في العالم شراؤها، أدوات مساعدة بمقدور اي

 .من المتطلبات  في هذا النوع من الموارد المالية

 

 آلية توريد الرمز:

السوق هو أن نطيع ونحترم كل من المبادئ الطبيعية  السمعة، ياألخرى سيئ اتالتشفير الذي رأينا فيد والوع هذا يزيل ،سقف محددال توجد 

 سيحدد حجم السوق والعملة الحالية دائما مصير الرموز. تي توجه جميع التدريبات في السوق،واالقتصادية ال

 

 توزيع الرموز: 

ً بتدفق الماء: ابحث دائًما عن   ،مستواها وتحولها باستمرار مع درجة الحرارة والضغط والحجم والجاذبيةيجب أن يكون توزيع الرمز شبيها

من الضروري لنا  والمؤسسة ومصادر البيانات األخرى،لتضمين النظام األساسي  ع أي طمس لجشع اإلنسان ضمن مخططه،لن يكون للتوزي

 (.SKIأن نكشف ونشارك في البنية التحتية للمفتاح السري )

 

 البيئي لتبدأ:النظام  

تبادل منظمات وتبادل مصدر  ات ولتسريع تبادل منص Lokchainسنقوم بإنشاء أساس لتعزيز الشركات الناشئة المرغوب فيها باستخدام 

  سوف يكون االستثمار المالئكي في المكان المناسب لدعم هؤالء المرغوبين فيه. ،البيانات
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E. األموال أو التوزيع إستخدام  

 

F.   الرمز هيكل 

 LokCoin :  أسم الرمز

 (LCN) رمزها:

 $ 899,999,999 :سقف السوق

 LCN 8,999,999: العرض المتاح

  LCN  8,999,999,999: العرض الكلي

  LCN 899,999: العرض األولي

Soft Reach :15,000 $ 

Hard Reach :8,999,999 $ 

 6: القسمة

 : صحيحالعرض المتغير

 : صحيحقابل للتحويل

 نسبة مئوية :نوع الرسوم

 LCN من %0.01: الضريبة

 

دون التأثير على السوق أو إساءة  lokchain tokensقيمة الرمز مهم جدا بالنسبة لنا. كما ترون أدناه قمنا بتجميع صيغة لك للقيام بحساب  

 تفسير األرقام
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 صيغة حساب قيمة الرمز :

= Amount in USD / Number of contributors nAverage Value of ICO 

% Real Asset Realized = Amount in USD / Total cost of Real Asset                                    

) = Average Value of ICO * % Real asset realizednToken value (TV            ،  

n+ TV 1-n+ TV  2-n+ TV  3-n+ TV  4-n= TV )n(TVIf n = 5; Token value  where n = level of ICO.             

 

                                 n=1/ Token Value n=1= individual amt in ICO n=1 Num Token in ICO             

]    n = Num Token in ICO n[Sum Token ICO             

    n=1 = Num Token in ICO n=1Sum Token ICO             

 

 n=2/ Token Value n=2= individual amt in ICO n=2 Num Token in ICO 

]n Num Token in ICO   +    n = Num Token in ICO n[Sum Token ICO 

n=2Num Token in ICO   +    n=1 = Num Token in ICO n=2Sum Token ICO 

n=2TV @  n=2 m Token ICOSu 

n=2= Cumulative ICOn=2 TV *  n=2 Sum Token ICO 

 n=3/ Token Value n=3= individual amt in ICO n=3 Num Token in ICO 

n=3+ Num Token in ICO n=2Num Token in ICO   +   n=1 = Num Token in ICO n=3Sum Token ICO 

]nCumulative ICO=  TV @  n [Sum Token ICO 

 n=3= Cumulative ICOn=3 TV *  n=3 Sum Token ICO 

 

 :ICO  حساب حقل

 تطوير البنية التحتية )ورشة االبتكار( لمشروع للمشروع، التكلفة اإلجماليةتحتية ستستخدم في البنية ال ICO حساب العائد من مساهمة

 ؟RATE و DATE أولصالح المرافق / رمز األسهم ،  SAFT إطارفي  ،مليون دوالر 400 ستكون

 ناد هتستمن أن يمکرى خر أثالثة معاييك ناه

 دثحل في کق لمتحقالحقيقي ل اية لألصولمئالنسبة اـ 1

 دثحل لکزة لمميالقيمة ا  ICOـ 2

 .يةولمئالنسبة د والعائا ICOـ 3

لنفترض أن أحد المستخدمين اشترى رموًزا مفيدة في  ،الدول المتقدمةدوالر / قدم مربع في معظم  3000مالحظة: سعر هذا المشروع 

مليون دوالر لتطوير  400األصول الحقيقية هي وتم حسابها على التوالي. $  1000،  50،  100< -الثالث الموضحة أدناه   ICOأحداث
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 .محور االبتكار في مجال النقل

 

 ICO  مليون دوالر 50المبلغ بالدوالر األمريكي ؛  500,000األول: عدد المساهمين 

ICO  :مليون دوالر 50؛ المبلغ بالدوالر األمريكي  200,000عدد المساهمين الثاني 

ICO  مليون دوالر 100؛ المبلغ بالدوالر األمريكي  300,000الثالث: عدد المساهمين 

  

  

 :الحلول

 

ICO :األول 

= Amount in USD / Number of contributions nAverage Value of ICO 

$100/contributions=   50M/500000 =     1Average Value of ICO 

= Amount in USD / Total cost of Real Asset n% Real Asset Realized 

= 50M /400M = $0.125 

) = Average Value of ICO * % Real asset realizednToken value (TV، 

=100 * 0.125 = $12.50/contributions 

where n = level of ICO. If n= 3; 

n+ TV 1-n+ TV  2-n+ TV  3-n+ TV  4-n= TV )nToken value (TV 

[say an individual bought in $100 utility of this project at level n=1:] 

n=1n Value/ Toke n=1= individual amt in ICO n=1 Num Token in ICO 

= 100 / 12.50 = 8 LCN 

 

] This is the cumulative none applicable here.n = Num Token in ICO n[Sum Token ICO 

 

 

ICO الثاني 

= Amount in USD / Number of contributions nAverage Value of ICO 

=   50M/200000 = $250    1Average Value of ICO 

Amount realized -= Amount in USD / Total cost of Real Asset  n% Real Asset Realized 
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= 50M /350M = 0.143 -> (400M-50M) 

) = Average Value of ICO * % Real asset realizednToken value (TV، 

=250 * 0.143 = $35.75/contributions 

n+ TV 1-n+ TV  2-n+ TV  3-n+ TV  4-n= TV )nwhere n = level of ICO. If n= 2; Token value (TV 

[say an individual bought in $50 utility of this project at level n=2:] 

n=2/ Token Value n=2= individual amt in ICO n=2 Num Token in ICO 

= 50 / 35.75 = 1.4 LC 

] n=2 Num Token in ICO   +    n=1 = Num Token in ICO n[Sum Token ICO 

= 8 + 1.4 = 9.4 LC n=2Sum Token ICO 

     n=2 TV @  n=2 Sum Token ICO،THEREFORE;  

] n= Cumulative Val ICO TV @  n [Sum Token ICO 

$336.05= 9.4 * 35.75 =   n=2 ICO = Cumulative Valn=2 TV *  n=2 Sum Token ICO 

 

 

ICO الثالث 

= Amount in USD / Number of contributors nAverage Value of ICO 

= 100M/300000 = $333.3 3Average Value of ICO 

= Amount in USD / Total cost of Real Asset n% Real Asset Realized 

100M)-400M> (-= 100M /300M = 0.33 n=3% Real Asset Realized 

) = Average Value of ICO * % Real asset realizedn=3Token value (TV، 

=333.33 * 0.33 = $111.11/contributors 

n+ TV 1-n+ TV  2-n+ TV  3-n+ TV  4-n= ..TV )nVwhere n = level of ICO. If n= 3; Token value (T 

[say Same individual bought in $1000 utility of this project at level n=3] 

 

n=3/ Token Value n=3= individual amt in ICO n=3 Num Token in ICO 

= $1000/111.11 = 9.00 LC 

n=3+ Num Token in ICO n=2Num Token in ICO   +   n=1 = Num Token in ICO n=3Sum Token ICO 

= 8 + 1.4 + 9 = 18.4 LCN. THEREFORE; 

] n= Cumulative Val ICO @ TV  n [Sum Token ICO 

$2044.42= 18.4*111.11 =  n=3= Cumulative Val ICOn=3 * TV  n=3 Sum Token ICO 

 

The yield is seen below:  User contributed $1150. 
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2044.42 / 1150 *100 = 178% (which is 78% increase.) 

 

If a =$1150 

b=$1799.93 

b-a =649.93 = $650 

% increase a = 100/a * (b-a) = 100/1150 * (2044.42-1150) = 78% 

 

 

ICO العام والبيع /البيع المسبق 

 

عمالتهم المالية  أو يمكن للمستثمرين المؤهلين المساهمة بالدوالر األمريكي و البيع الخاص، TGE presale و ICO أعلنا عن تاريخ

  .LCN  سعر الرمز فيسيتم تثبيت  بالعمالت الرقمية، المحلية و

 ICOتفاصيل البيع المسبق ل 

 

 جرنتشصباًحا بتوقيت  05:00الوقت:  ، 2018كانون األول /ديسمبر 20تاريخ البدء: 

 2019فبراير  13تاريخ االنتهاء: 

 LokCoin (LCN)الرمز المميز: 

 8,999,999 إجمالي العرض:

 LCN=$1   1السعر: 

 دوالر 500الحد األدنى للمساهمة: 

 خصم % 10دوالر +  5000مكافأة: 

 خصم % 1.5دوالر ،  1000                                         

 % 3دوالر ، خصم  2000                                         

 

  LokChainالجولة العامة ل

)النقود المعدنية( ، وبالتالي توفير مجال بمراجعة اقتصاد العملة أو الرمز لقد قمنا أيًضا ، (TGE)و ICO أعلنا عن موعد الجولة العامة من

 أو BTC أو ETH أو XEM ومع ذلك ، تعتبر .LCN  سيتم إصالح سعر الرمز في ،أكبر للنمو في مجتمعنا من الداعمين والممولين

BCH مقبولة. 

 

 تفاصيل الجولة العامة

 جرنتشصباًحا بتوقيت  05:00الوقت:  2019 شباط/فبراير 14تاريخ البدء: 

 2019 أيار/مايو 12تاريخ االنتهاء: 

 LokCoin (LCN) الرمز:  

 8,999,999إجمالي العرض: 

     1LCN=1$السعر:
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 %13: 2019 شباط/فبراير 13األسبوع الذي يبدأ في     

 % 11.5: 2019 ذارا/مارس 12األسبوع الذي يبدأ من     

 % 10 :2019 نيسان/أبريل 12األسبوع الذي يبدأ من     

 .2019 أيار/مايو 13ينتهي في     

 مليون دوالر 650/ مركز البيانات(:  لمنصةالتكلفة اإلجمالية للمشروع )ا

   

 XEM،  0.45ETH،  0.01235BTC،  0.2617BCH 700: الحد األدنى للمساهمة

 الحد األقصى للمساهمة: ال شيء

 

 

 االلكترونية العمالت وعناوينICO األولي للعرض تواصلوسائل ال 

XEM: NBR53Q-O3XQ5N-6TQ6A2-KJPU3V-T5W3JA-53JJPF-NRJS 

ETH: 0xc4d1A8a0ee2751ba16b0eca75Be676e1Fe97C810 

BTC: 1K7e6S2PkhewAM3TvCEiZXUXHuXUsAgKXN 

BCH: qrrt8w27g6v9mve08enzqqu2hs7549v9dqndm6zwsr 

Join us on social media: 

Telegram 

Twitter 

Reddit 

LinkedIn 

Facebook 

Instagram 

Bitcointalk 

YouTube 

Quora 

  

 

 

 

https://t.me/lokchain_official
https://twitter.com/Lokchain1
https://www.reddit.com/user/Lokchain
http://www.linkedin.com/in/josiah-j-umezurike-1a931715
https://www.facebook.com/lokchain.lokchain.3
https://www.instagram.com/lokchain/
https://bitcointalk.org/index.php?topic=5074790.msg48178672
https://www.youtube.com/watch?v=pYdH8AyoTeA
https://www.quora.com/profile/Josiah-J-Umezurike


 

WHITEPAPER VER. 1.0  PAGE 37 

 

 

 

 

 

 

 أعضاء الفريق

  
 

Ravi Prakash (Director/Co-Founder) 

15+ Years software Engineer, Software 

developer for fortune 500 (Telecom, Media 

Service)  

 

Maureen L. Murat Esq. Bar Adm(NY, FL)  

        B.S. in Psychology from Nova 

Southeastern University and a M.A. in 

Homeland Security from American 

Military University. She earned her J.D. 

from the UDC-David A. Clarke School of 

Law.        

 

Ashok Rathod (MD and partner) 

Blockchain Development | ISO 9001-2015 

Certified 

20+ years in IT, 10+ as a software Engineer 

Blockchain ERC20 and Dapp expert 

 

https://www.linkedin.com/in/ravi-prakash-81b23222/
https://www.linkedin.com/in/maureen-l-murat-esq/
https://www.linkedin.com/in/mxicoderspvtltd/
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Josiah J. Umezurike 

21+ years IT/ InfoSec warrior, Blockchain 

developer  (CBP), Fortune 500 consultant, 

mobile/IoT developer, Inventor, deep 

knowledge of engineering problem and 

solutions. 

  

Dheeraj Singh 

5+ years in video productions, analysis, design, 

development, testing and implementation in 

Software Development Industry. 

 

Onyedikachi Barnabas 

(Regional Ambassador WA) 

Serial Crypto Investor, 

Community builder, Influencer and 

Entrepreneur.  

 

  
 

http://www.linkedin.com/in/josiah-j-umezurike-1a931715
https://www.linkedin.com/in/dheeraj-chandel-12143a55/
https://www.linkedin.com/in/onyedikachi-barnabas-559261174/
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Hitesh Solanki (Tech Lead-PMP)  

10+ years software development and 

engineering, Blockchain expert (ERC20), 

cryptocurrency exchange expert. 

 

 

Hana Halova 

Social Media Organizer (SMOc-Czech) 

BSc. GIS Eng. 10+ year experience in 

organization and management. 

 

 Noble Anumbe (CRO) 

PhD Engineering (PMP) USC, Columbia 

Blockchain and emerging innovation instructor  

 

 

 

 

 

  

https://www.linkedin.com/in/hitesh-solanki-b5a15741/
https://www.linkedin.com/in/halova/
https://www.linkedin.com/in/noble-anumbe-phd-pmp-15ab482b/
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FAQ 

 ؟LCN كيف يمكنني شراء عملة •

يرجى التحقق من موقعنا على شبكة اإلنترنت ومواقع التواصل  خالل المبيعات الخاصة والعامة، LCN يمكن الحصول على

 .االجتماعي بانتظام

ً رمًز  LCN هل •  ؟آمنا

 نعم فعال! إنه رمز  آمن.

 

 ؟LCN ما هو االستخدام األساسي لـ •

غب في إستخدامها، صات التي تروغيرها من المن LokChain في شبكة الدفع، واالحتفاظ بقيمتهافي  LCN يتمثل االستخدام األساسي لـ

 االخرى. العمالت االلكترونية  الحالية مثل blockchain كما هو مبين في نموذج األعمال لتطبيقات عشوائيةها ليست تقيم

 في البورصة؟ LCN هل سيتم تداول •

 نعم! نحن نريد أيضا بناء تبادل أفضل لنظامنا اإليكولوجي

 ر ؟لالستثما لجيدا ICO ف لي أن أعرف جولةکي •

 األخرى؟ cryptocurrencies ولجميع Lokchain ICO في حدث FOMO و HODL و FUD هل يجب علّي االهتمام بـ

وبالتالي لدينا اختصارات جديدة لتمثيل  ،على العواطف ICOsتستند معظم  ،الجيدة TGEأو  ICOمن الصعب جدا اكتشاف هذه األيام وجود 

هذه الصيغ ليست معايير التطوير التقني. المخاطرة والرغبة في تجربة شيء جديد هي أعظم العوامل  ،هذه المشاكل في أمثال الصيغة أعاله

 في االعتبار. 

 

 المستخدمين والمطورين

لمراجعة   altcoin)إن وجد( من الـ Gethubنظر إلى ملفات ت سن أنفمن المستح ،فهم أكواد مثل مطور البرامجإذا كنت شخًصا يمكنك 

نصيحتنا  ستكون مبهما لك،، فستظل بعض النقاط التالية إذا لم تكن مطوًرا ،هذا إذا كنت قلقًا بشأن أمان الرموز وأفضل الممارسات ،الشفرة

 تزيل الشكوك عندك:النظر في التقييمات التي يمكن أن  يكيجب علعملة ألكترونية، الخاصة لك قبل االنخراط في أي 

 < تم الفحص-  ( أو ال تعدينلى منصات معروفة أخرى )هل فيها المباشرة ع TGE أو ICO هل يستند   .1

 < تم الفحص-لجعلها ذات صلة.  يعالجونهاإذا لم يكن هناك اتصال مباشر. ما هي المشاكل التي 

 < تم الفحص-نفيذ الضوابط األمنية؟ كيف يتم وضع األمن وكيف يتم ت   .2

 < تم الفحص-يجعلها مختلفة ومبتكرة؟  ذاإذا كانت منصة جديدة ما  .3

 < تم الفحص-كيف يربحون المال أو يجنون المال؟ إذا لم يكن ربحية  .4

 < تم الفحص-ما هو نموذج أو خطة العمل؟   .5

 < تم الفحص-للمستخدم والمطورين؟  ، من المستخدمللمستخدمين يجلبونهاما هي القيمة التي   .1

 < تم الفحص-انفجار اقتصادي؟  نتظاريقومون بإنتاج أي منتج مفيد أم أنهم فقط في إهل  .9

 < تم الفحص-كيف يتم اشتقاق القيمة الرمزية إلى القيمة الورقية؟  .10

-المشروع التنموي للخروج من المنصة كبداية ( ومشروع البنية التحتية أو بدقةه تراجعتم م) عمليجب أن تتأكد من وجود ورق  .11

 < تم الفحص

 < تم الفحص- البديلالنظر في القيمة السوقية والعرض األولي للعملة أو رمز  .12
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 < تم الفحص-الذين يضعون عرض العملة األولي مساويا للرسملة السوقية.  العملة البديلة حذار من .13

< تم -لوصول إلى القيمة السوقية من العرض األولي للعملة أو الرمز. اقرأ اقتصادياتهم الرمزية واكتشف كيف يخططون ل .14

 الفحص

 

 بإختصار:

دة القيام بهذه أو المنصة الجدي (altcoin) العملة البديلة إذا كان بإمكانجزءا من التكنولوجيا الجديدة،  في النهاية نحن جميعا نريد أن نكون

العملة  في االستثمار لن تخسر أموالك بسهولة،إذا كنت تحقق بعناية من هذه المؤشرات  ،على الشيء أموالنافلن نراهن ، المهمة الصعبة

 .ومع ذلك ، يجب أن تكون حذرا مثلما تفعل في كل شيء آخر يتطلب االهتمام ليس شيئا تخاف منه، األلكترونية
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