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Devv
يتم تقديم ورقة البيانات الفنية هذه بواسطة ( Devvio Inc.المشارة إليها هنا باسم " )"Devvioو .DEVV LTDألغراض إعالمية فقط وليست
اتفاقية قانونية ملزمة .ويخضع شراء وتوريد الرموز إلى الشروط واألحكام المكتوبة ،وهي وثيقة منفصلة سيتم تقديمها للمشترين
المؤهلين للمشاركة في حدث توليد الرموز .وقد يتم تعديل ورقة البيانات الفنية هذه من وقت آلخر .ويتم تقديم وصف مزايا بروتوكول Devv
كمؤشر على نية تصميم بروتوكول  ،Devvولكن ال توجد ضمانات ما إذا كان سيتم تنفيذ أي من مزايا بروتوكول  Devvأو متي سيكون ذلك.
وتشير جميع األوصاف في هذا المستند إلى عمليات التنفيذ المستقبلية للتصميم الموضح هنا (على سبيل المثال ،تعني كلمة "يمكن"
متوقعا في المستقبل).
استخداما
ً
ً
ينطوي الحصول على رموز  Devvعلى درجة عالية من المخاطر  ،بما في ذلك مخاطر احتمال خسارة جميع المبالغ التي يتم المساهمة بها.
دقيقا لكل المعلومات ذات الصلة حول  .DEVV LTDو Devvio Incورموز Devv
فحصا
وقبل الحصول على رموز  ،Devvيوصى بشدة أن تُجري
ً
ً
وجميع األمور الموضحة في ورقة البيانات الفنية هذه .وتتضمن الشروط واألحكام المكتوبة الخاصة بشراء وبيع رموز  Devvعددًا من عوامل

الخطر واإلفصاحات التي يجب مراجعتها وفهمها بعناية.

مقدمة
لدى تقنيات قواعد البيانات المتسلسلة القدرة واالستعداد على إحداث تغييرات غير مسبوقة في العديد من الصناعات ،مثل التمويل
والبنوك والتأمين والرعاية الصحية واإلعالم والخدمات اللوجستية وحتى الحكومة .وتتمتع التغييرات بالقدرة على إحداث تحويل جذري في
الطريقة التي ننفق بها أموالنا ونحفاظ من خاللها على سجالتنا وتحديد هوياتنا ،والكثير غيرها.
وضوحا.
لكن مع استمرار نمو شعبية قواعد البيانات المتسلسلة ،أصبحت تحديات االعتماد العام أكثر
ً
تمثل الحوكمة وقابلية التوسع والتقلب والتكلفة ورسوم المعامالت والخصوصية والتنفيذ الفوري واستخدام الطاقة ومشاكل الغش
إلحاحا التي تواجهها قاعدة البيانات المتسلسلة أثناء تحركها نحو االعتماد العام.
والسرقة والخسارة المستمرة القضايا األكثر
ً
تم تصميم بروتوكول  Devvللتعامل مع هذه المسائل .وتم بناء بروتوكول  Devvعلى مجموعة من االفتراضات الفريدة التي تؤدي إلى
حل واحد أنيق للتحديات الكبيرة لقاعدة البيانات المتسلسلة .وتقدم تقنية  Devvioحال ً مثاليًا الستخدام المؤسسات لقاعدة البيانات
المتسلسلة ،ونحن نتصور أننا سنكون الرواد في هذا المجال.
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المشكلة
نمت تكنولوجيا قاعدة البيانات المتسلسلة على مدى العقد الماضي من خالل توفير حلول ال تتطلب سوى أدنى حد من الثقة وقوية للغاية
لحفظ دفاتر األستاذ الموزعة .ومع ذلك ،ورغم العديد من أساليب قاعدة البيانات المتسلسلة المختلفة المتوفرة حاليًا ،هناك عدد من
التحديات التي لم يتم التوصل إلى حلول لها في حل واحد .وتوفر األساليب المختلفة أجزاء من الحل ،لكن ال تزال هناك حاجة إلى بروتوكول
إلحاحا التي تواجهها قاعدة البيانات المتسلسلة (وغيرها من
واحد يتعامل مع كل هذه التحديات الرئيسية .وتشمل التحديات األكثر
ً
أساليب دفتر األستاذ الموزعة المماثلة) ما يلي:

الحوكمة

قابلية التوسع

التقلب

التكلفة

رسوم
المعامالت

تتضمن غالبية بروتوكوالت قاعدة البيانات المتسلسلة الحالية مشاكل تتعلق باإلدارة والنمو
والتعديالت والتحكم .وتعتمد معظم قواعد البيانات المتسلسلة على األشخاص الذين يقومون
بالتعدين المستقلين الذين يتمتعون بتأثير كبير على نمو البروتوكول باإلضافة إلى تضارب المصالح
الذي قد يعوق هذا النمو .ونتيجة لذلك ،غالبًا ما يكون من الصعب تنفيذ التغييرات البسيطة نسبيًا
ولكنها ضرورية للبروتوكول.
ال تستطيع العديد من عمليات تنفيذ قاعدة البيانات المتسلسلة الوصول إلى مستوى المعامالت في
الثانية الذي سيكون عمليًا لالستخدام على نطاق واسع ،خاصة في ضوء تحديات الحوكمة الموضحة
مسبقا .وبالنسبة لمنصات التطبيق الالمركزية ) ،(DAppتمثل قابلية التوسع تحديًا صعبًا بشكل
ً
خاص.
تواجه تقريبًا جميع العمالت المشفرة اليوم مستويات عالية من تقلب األسعار .وتخلق التقلبات
الكبيرة في سعر العمالت المشفرة عقبة كبيرة في استخدامها لتحويل القيمة بين المستخدمين.
ويتجنب المشترون استخدام عملة مشفرة إذا كانت قيمتها ترتفع ويتجنب البائع قبولها في حالة
انخفاض قيمتها .ويقف التقلب المرتفع في طريق العديد من االستخدامات المحتملة لقيمة لعملة
المشفرة مثل اإلقراض أو االئتمان .وتوجد حاجة ماسة إلى استقرار العملة المشفرة لكي تحقق
إمكاناتها على المدى الطويل .ويمثل هذا أحد أصعب التحديات في قاعدة البيانات المتسلسلة.
تتسم البروتوكوالت التي تطبق العقود الذكية بأنها باهظة للغاية .ومن الممكن أن تكون األنشطة
التي يمكن تشغيلها على خادم تقليدي باستخدام قاعدة بيانات تقليدية أقل تكلفة بماليين المرات
من الحلول التي تستخدم العقود الذكية .ويخلق هذا حالة يتعذر معها تحقيق تقدم على اإلطالق
لعمليات التنفيذ على هذه المنصات تتجاوز حالة إثبات المفهوم.

تفرض العديد من حلول قاعدة البيانات المتسلسلة رسوم معامالت مرتفعة .وتوجد حاجة ملحة
للغاية لحل مجاني ويمكنه تحقيق تغيير حقيقي لتطبيقات التقنية المالية.
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الخصوصية

التنفيذ الفوري

استخدام الطاقة

اإلصدارات ال
تذهب إلى
المجتمع

االحتيال والسرقة
والخسارة

تحمل العديد من حلول قاعدة البيانات المتسلسلة أسماء مستعارة ،مما يخلق الحاجة إلى حل
خصوصية األكثر شموال ً في معامالت قاعدة البيانات المتسلسلة .ورغم أن العديد من حلول قاعدة
البيانات المتسلسلة تستخدم أدلة معرفة صفرية ،على سبيل المثال ،لتنفيذ معامالت خاصة
حقيقية ،إال أن هذه األساليب تتسبب في مشاكل تنظيمية كبيرة مثل االمتثال للوائح اعرف عميلك
) (KYCومكافحة غسل األموال ) .(AMLوسوف يتم تقييد الحلول التي ال يمكنها التوافق مع لوائح
اعرف عمليك ومكافحة غسل األموال في نهاية المطاف على مستوى التبادل أو بطرق أخرى ،خاصة
مع تطور اللوائح الخاصة بالعمالت المشفرة .وتوجد حاجة إلى حل يعالج مخاوف الخصوصية ولكن
أيضا تنفيذه في إطار المتطلبات التنظيمية.
يمكن ً

تتطلب معظم حلول قاعدة البيانات المتسلسلة فترة زمنية طويلة نسبيًا قبل أن يؤكد المستلم
المعاملة .وتوجد حاجة إلى نظام يمكنه ضمان تنفيذ المعامالت في أقل من ثانية واحدة.

تتضمن األنظمة المستندة على آليات توافق إثبات تكاليف طاقة هائلة وغير مسؤولة .وتستخدم
أنظمة إثبات العمل في الوقت الحالي قدرًا كبيرًا من الطاقة تعادل ما تستخدمه البلدان الصغيرة،
وهي ببساطة غير قابلة للتوسع إلى المستويات المطلوبة في نهاية المطاف من خالل بروتوكول
السوق واسعة النطاق .ولن تتمكن الشبكات التي تتضمن نفقات طاقة ال يمكن التحكم فيها من
التنافس مع الحلول ذات تكاليف التشغيل األقل .باإلضافة إلى ذلك ،فإن مستوى استخدام الطاقة
الذي يتطلبه نموذج إثبات العمل العادي غير مسؤول من منظور الرعاية البيئية .وتوجد حاجة إلى حل
صديق للبيئة وقابل للتوسع.
عادة ما يحصل األشخاص الذين ينفذون عمليات التعدين على إصدارات كبيرة نسبيًا من الرموز الجديدة
وضعا ال تم دعم اإلصدارات
أو العمالت المشفرة مقابل جهود التحقق التي يبذلونها ،مما يخلق
ً
الجديدة فيه المجتمع األوسع وحيث يكون هناك سحب انخفاضي ثابت في النظام ككل .وبشكل
أساسي ،إذا كانت هناك نفقات كبيرة مخصصة لموفري التوافق ،فإن هذه النفقات ستكون لها نتائج
في مكان ما ،سواء في شكل رسوم أو عدم كفاءة أو تكاليف عقد ذكي أو خفض القيمة أو تضخم،
على سبيل المثال .وتوجد حاجة إلستراتيجية إصدار تعطي األولوية لنمو عملة مشفرة ومجتمعها.

يمثل االحتيال والسرقة والخسارة بعض أكثر التحديات الصعبة التي تواجهها قواعد البيانات
المتسلسلة .وقد حدث عدد من الخروقات األمنية الموثقة بشكل جيد والتي أدت إلى مليارات
الدوالرات من العمالت المشفرة المسروقة .وبالمثل ،ال توجد حاليًا حلول فعالة للتعامل مع عمليات
الدفع االحتيالية أو فقدان المفاتيح الخاصة .وحتى يتم معالجة هذه المسائل ،فسوف توجد قيود
على استخدام قاعدة البيانات المتسلسلة.

رغم توافر عدد من حلول دفتر األستاذ الموزعة التي تحل بعض هذه المشاكل ،إال أنه ال يوجد حتى اآلن حل يوفر الحلول لكل هذه المشاكل.
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حل بروتوكول DEVV
تم تصميم بروتوكول  Devvمكونًا بمكون لحل جميع المشاكل المذكورة أعاله .وتستهدف حلول  Devvioمشاريع العالم الحقيقي
واالستخدام المالي .ويستخدم بروتوكول  Devvخوارزمية التوافق الخاصة به ،المعروفة باسم إثبات الصحة .ومن خالل إثبات الصحة
كأساس لنا ،تم تصميم بروتوكول  Devvلتقديم حلول مقنعة لتحديات الحوكمة وقابلية التوسع (المعامالت/ثانية) والتقلبات ومصروفات
العقد الذكي والرسوم الباهظة والخصوصية والطابع الفوري (سرعة توثيق المعاملة) واستخدام الطاقة وإصدارات التوريد والحماية من
االحتيال  /السرقة  /الخسارة .ويهدف  Devvإلنشاء أول قاعدة بيانات متسلسلة قابلة للتوسع بشكل حقيقي ،حيث تتضمن مجموعة
كاملة من القدرات الالزمة للنمو بأدنى تأثير على تكاليف التشغيل ،مثل أسلوب التجزئة الخاص بها وتنفيذ  DevvProtectعلى حاالت
االحتيال والسرقة والخسارة.
يتم تقديم وصف أكثر تفصيال ً للتنفيذ الفني في ورقة أفكار .Devv
ويوجد وصف أكثر تفصيال ً لتكامل األعمال في ورقة المواصفات الفنية لبروتوكول .Devv

يستخدم بروتوكول  Devvافتراضات فريدة تؤدي إلى حلول أنيقة للمشاكل
التقنية الحالية لقاعدة البيانات المتسلسلة ،وخاصة الستخدام
المؤسسات.
لعل أهم جانب من جوانب حل  Devvioهو كفاءته وتوفيره في التكاليف ،نظرًا ألن التكلفة هي المحرك األكبر الستخدام المؤسسات .وتم
تصميم بروتوكول  Devvإلى حد كبير للسماح لمطوري الجهات الخارجية بتنفيذ حلول قاعدة البيانات المتسلسلة بطريقة أكثر عملية
مما تسمح به قواعد البيانات المتسلسلة القائمة على  DAppحاليًا .وتفرض قواعد البيانات المتسلسلة الحالية من  DAppقيودًا كبيرة -
فهي تحاول تنفيذ الكثير من المعالجة داخل السلسلة باستخدام أدوات التعدين ،وهي مكلفة للغاية لتنفيذها في بيئات العمل في العالم
الحقيقي .ويؤكد نهج  Devvioعلى الحفاظ على تمثيل للقيمة فقط في قاعدة البيانات المتسلسلة وترك أي معالجة غير ضرورية تحدث
خارج السلسلة .وباستخدام النهج الذي نتبعه ،فإن أي معالجة مطلوبة لقاعدة البيانات المتسلسلة محدودة بطبيعتها ويتم التعامل
أيضا نمو الشبكة الذي ال يخلق عبئًا على قاعدة البيانات
معها عبر تنفيذنا للعقود الذكية ،التي تسمى العمالت الذكية .ويشجع نهجنا ً
المتسلسلة نفسها ،على عكس أساليب التعدين العادية التي تستخدم حوافز التعدين التقليدية (على سبيل المثال ،عند وجود تكاليف
كبيرة مرتبطة بتشغيل الشبكة) .وعلى العكس من حلول  DAppالحالية ،فسوف نستخدم ،في إطار فلسفتنا األساسية ،قاعدة البيانات
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المتسلسلة فقط حيث توجد حاجة ماسة إليها وتحقق أقصى فائدة .وسوف ننفذ حلوال ً ال تتطلب سوى أدنى حد من الثقة وقوية للغاية .ويستخدم
تصميم  Devvioللعقود الذكية إطار قاعدة البيانات المتسلسلة كخدمة للمطورين لتنفيذ حلول غير مكلفة في العالم الحقيقي حيث يمكن شراء
حجم متزايد ببساطة مع نمو أعمال عمالئنا .ويتمثل الهدف في أن يتمكن المطورون من تنفيذ حلول قاعدة البيانات المتسلسلة القابلة للتوسع
بسرعة وسهولة ،وربما األهم من ذلك ،بتكاليف مجدية يمكن من خاللها توسيع األعمال .ويصبح كل هذا ممكنًا عند استخدام قاعدة البيانات
المتسلسلة حيث توجد حاجة إليها ،وعدم استخدامها حيث ال توجد حاجة إليها ،وحيث تتم إدارة مصروفات الشبكة ،وحيث يكون أساس النمو نفسه
قابال ً للتوسع.
تحسينات بروتوكول Devv
يقدم تصميم بروتوكول  Devvتحسينات عن العمالت المشفرة وقواعد البيانات المتسلسلة األخرى في عدد من المجاالت الرئيسية ،مع الحفاظ على
األمان والقوة التي توفرها قاعدة البيانات المتسلسلة.

1.1قابلية التوسع

إن من بين ابتكارات  Devvioالرئيسية قدرتنا على توسيع
شبكتنا من خالل التجزئة (األجزاء في نظامنا هي قواعد
بيانات متسلسلة مستقلة) .ومن الممكن توسيع قاعدة
البيانات المتسلسلة لبروتوكول  Devvللتعامل مع ماليين
المعامالت في الثانية باستخدام نهج قاعدة البيانات
المتسلسلة متعدد المستويات الخاص بنا .وقمنا بقياس
نظام العمل الخاص بنا في النهاية بأكثر من  8مليون
معاملة في الثانية ،في السلسلة .وتنطبق نتائج قياس
األداء هذه على قاعدة البيانات المتسلسلةالعامة العالمية،
التي تقوم بتشغيل تطبيقات العالم الحقيقي .ويمكن زيادة
حجم قاعدة البيانات المتسلسلة لبروتوكول  Devvحيث
يمكن وضع األجزاء في مناطق جغرافية محددة ،ويمكن أن
تستهدف وظائف محددة.

إذا تعذر توسيع قاعدة بيانات متسلسلة ،فسوف تفشل في النهاية،
وسوف ينطوي أي عمل معتمد عليها على مخاطر وتكاليف هائلة.

2.2التكلفة

للحفاظ على التنافس مع الخوادم التقليدية وقواعد البيانات
التقليدية ،يجب أن تكون حلول قاعدة البيانات المتسلسلة
فعالة من حيث التكلفة وقابلة للتوسع من حيث تكاليف
النمو المتزايدة .وتم تصميم بروتوكول  Devvالستخدامه
في تطبيقات العالم الحقيقي ،حيث تعتبر حساسية
التكلفة عادة مصدر اهتمام رئيسي.

تمثل قاعدة البيانات المتسلسلة واحدة من التقنيات القليلة التي سنراها
في حياتنا والتي ستغير جوهريًا مواردنا المالية زحياتنا اليومية وتنظيمنا
المجتمعي ككل.

3.3قاعدة البيانات المتسلسلة كخدمة

تم تصميم بروتوكول  Devvللسماح للمطورين بتنفيذ حلول قاعدة البيانات المتسلسلة القابلة للتوسع بسهولة باستخدام فلسفة عالم
وفقا لحتياجات أعمالهم
حقيقي عملية .وسيتمكن العمالء من إنشاء حلولهم الخاصة في قاعدة البيانات المتسلسلة لبروتوكول ً Blockvin
المحددة ،والوصول إلى جميع ميزاتنا (قابلية التوسع والعقود الذكية والخصوصية والحماية من الغش  /السرقة  /الخسارة ،إالخ) مع حل
حقيقي غير مكلف.
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4.4االستقرار

يتضمن تصميم البروتوكول الخاص بنا عملة مشفرة
مدعومة باألصول ومستقرة لالستخدام االختياري في
المعامالت .ويمثل التخلص من التقلب أمرًا في غاية
األهمية لتمكين عمليات شراء العملة المشفرة .يتسم حل
االستقرار الخاص بنا بتفرده ،حيث يمكنه استخدام الحماية
من االحتيال  /السرقة  /الخسارة وحلول الخصوصية
الخاصة بنا ،على سبيل المثال .باإلضافة إلى ذلك ،يتسم
حل االستقرار الخاص بنا بأنه نهج قوي نظرا لمفهوم
 Dallocationالموضح بمزيد من التفصيل في أقسام أخرى
من ورقة البيانات الفنية.

يفتح تقديم االستقرار بالفعل اإلمكانات الكاملة للعملة الرقمية.

5.5الحماية من االحتيال والسرقة والخسارة

من بين عيوب العمالت المشفرة األخرى ارتفاع مخاطر
االحتيال والسرقة والخسارة .وفي حالة تم سرقة مفتاح
ٍ
عندئذ نقل
خاص لمحفظة ،على سبيل المثال ،فمن الممكن
العملة المخفية في تلك المحفظة وال يمكن استردادها.
وبالمثل ،في حالة فقدان مفتاح خاص لمحفظة ،فال يمكن
الوصول إلى العملة المشفرة في تلك المحفظة .وتستطيع
 Devvioتوفير محافظ  DevvProtectاختيارية تحمي من
االحتيال والسرقة والخسارة مع نظام ضمان في السلسلة.
وتم تصميم عملة  Devvالمشفرة ليتم استردادها بواسطة
المستفيدين عند وفاة حائزها.

لكي تزدهر عملة مشفرة على نطاق واسع ،يجب أن توفر حماية كافية ضد
الخسارة.

6.6الحوكمة

يتمتع بروتوكول  Devvبنموذج حوكمة طويل األجل وقابل
للتوسع .ويتم منح اإلذن لنظامنا ،لذلك يمكننا التمتع
بالسرعة في االستجابة لتغير األنظمة الحكومية ،وهو أمر
حاسم لنجاح أي مشروع قاعدة بيانات متسلسلة .وعلى
المدى الطويل ،فإن هدفنا هو الحصول على قاعدة بيانات
متسلسلة كاملة بدون إذن بعد أن نمتلك سنوات من
الخبرة في تشغيل النظام ،ونزعم بأن هذا النهج هو أفضل
طريقة للوصول إلى هذا الهدف نفسه .ومع نضوج كل من
تقنيات قاعدة البيانات المتسلسلة ولوائح قاعدة البيانات
المتسلسلة ،سوف تكون قاعدة البيانات المتسلسلة
لبروتوكول  Devvفي مكانة تتيح لها تعديل منهجياتها
حسب الحاجة للتكيف واالزدهار.

يشبه بناء قاعدة بيانات متسلسلة على حوكمة محددة بشكل سيئ ال
يمكن توسيعها بناء منزل بدون أساس.
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7.7المعامالت الخاصة

تم تصميم المعامالت الخاصة بحيث يتم تنفيذها عبر
 ،Devvioمع إرسال معاملة إلى  Devvioمع رسالة مشفرة
خارج السلسلة تصف تنفيذ المعاملة .ويوفر هذا الحل
متوافقا
خصوصية حقيقية لمحفظة المالك ،ولكنه يظل
ً
مع أنظمة اعرف عمليك ومكافحة غسل األموال.

لكي يستخدم الناس فعليًا تنفيذ قاعدة البيانات المتسلسلة ،فيجب
أن تعمل باإلضافة إلى الحلول الحالية وبطرق ارتاح لها األشخاص .كحد
أدنى ،يعني هذا أن حل قاعدة البيانات المتسلسلة يجب أن يكون فوريًا
وخاصا وآمنًا.
ً

8.8الهوية

تم تصميم بروتوكول  Devvليتيح طريقة اختيارية لربط الهويات المشفرة بالحسابات عند الحاجة ،كما يحدث عندما يطلب بائع التحقق من
الهوية لعملية شراء أو للتصويت أو لتفاعالت وسائل التواصل االجتماعي أو للتطبيقات المالية ،على سبيل المثال.

9.9رسوم المعامالت

نظرًا لطريقة إثبات الصحة الخاصة ببروتوكول  ،Devvioفليست هناك حالة لرسوم معامالت إلجراء التحويالت األساسية .وتتسم قاعدة
البيانات المتسلسلة لبروتوكول  Devvبالفعالية العالية للغاية .ويمكن تنفيذ الحد األدنى من رسوم المعامالت لمنع الهجمات األمنية.

1010العقود الذكية

يتضمن بروتوكول  Devvبنية قابلة للتوسع ومحسوسة
للتعامل مع عمليات المعالجة في السلسلة (العقود
الذكية) وعمليات تنفيذ قاعدة البيانات المتسلسلة
كخدمة بواسطة طرف ثالث كعمالت ذكية .وتُستخدم
العمالت الذكية في استراتيجية برمجة تركيبية لتوفير
وظيفة العقد الذكي الالزمة.

وتوفر قاعدة البيانات المتسلسلة كتقنية فرص لم يسبق لها مثيل
لتحسين أي تمثيل مجتمعي للملكية تقريبًا.
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 1111المعامالت الفورية

نظرًا لتكامل أعمال  Devvioمع محافظ  DevvProtectومبالغ  ،Dallocationفإن المعامالت الفورية مصممة للتحقق منها خالل أقل من ثانية
واحدة.

 1212حل صديق للبيئة بدون إثبات العمل
من المدهش أن نموذج توافق إثبات العمل لبيتكوين يتضمن
مستوى استهالك للطاقة أكبر من استهالك العديد من
الدول الصغيرة .وتستخدم  Devvioآلية توافق تسمى إثبات
الصحة بدال ً من إثبات العمل .وال يتطلب إثبات الصحة
صديقا للبيئة
بديل
كميات غير معقولة من الطاقة ويمثل
ً
ً
إلثبات العمل .عالوة على ذلك ،يحافظ هذا النهج على أهم
فوائد بروتوكوالت قاعدة البيانات المتسلسلة األخرى مثل:
◦ ◦القدرة على تحويل القيمة رقميًا
◦ ◦التحويالت السريعة والسهلة في جميع أنحاء العالم
◦ ◦منع االنفاق المزدوج
◦ ◦الشفافيه

◦ ◦عدم القابلية للتغير

◦ ◦المعامالت التي ال تتطلب سوى أدنى حد من الثقة
◦ ◦األمان

◦ ◦عدم وجود سلطة مركزية تشرف على المعامالت

تعتبر الحلول الحالية القائمة على إثبات العمل مثل بيتكوين غير مسؤولة
في استخدام الطاقة .وتوجد حاجة إلى نهج توافق بديل مثل إثبات الصحة
لضمان استدامة قاعدة البيانات المتسلسلة.

◦ ◦مقاومة التواطؤ

 1313اإلصدارات الجديدة
يتم التعامل مع معظم إصدارات العملة المشفرة من
خالل تعدين الكتل ،وتذهب تلك اإلصدارات حصرًا إلى
األشخاص الذين ينفذون التعدين .على سبيل المثال ،في
حالة البيتكوين ،يقوم األشخاص الذين ينفذون التعدين
حاليًا بتعدين عمالت بيتكوين تساوي ماليين الدوالرات
في اليوم .وفي المقابل ،فإن اإلصدارات الجديدة من عملة
 Devvالمشفرة سوف يتم توجيهها لتنمية قاعدة البيانات
المتسلسلة لبروتوكول  Devvوالمجتمع .وسوف تدعم
اإلصدارات مجتمعنا ككل  -وهذا فرق فلسفي مهم يفصل
بيننا وبين العديد من األساليب األخرى.

سوف يتم توجيه غالبية إصداراتنا من العملة المشفرة مباشرة إلى تنمية
البروتوكول ومجتمعنا.
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خاصية
تحويل القيمة رقميًا بدون إنفاق مزدوج
التحويالت السريعة والسهلة في جميع أنحاء العالم
الشفافيه
عدم القابلية للتغير
المعامالت التي ال تتطلب سوى أدنى حد من الثقة
األمان من خالل شبكة نظير إلى نظير المركزية
عدم وجود سلطة مركزية تشرف على المعامالت
مقاومة التواطؤ
نموذج حوكمة طويل األجل
القدرة على التوسع إلى ماليين المعامالت في الثانية الواحدة
حل سعر عملة مشفرة مستقر
عقود ذكية من طرف ثالث غير مكلفة
حل صديق للبيئة يتجنب التعدين عالي الطاقة
إصدارات عملة مشفرة جديدة للمجتمع
القدرة على إلغاء رسوم المعامالت
الحماية من االحتيال والسرقة والخسارة
معامالت فورية
معامالت خاصة
آليات إقراض
استراتيجية عقد ذكي قابلة للتوسع

معظم العمالت
العمالت المشفرة

Devv











































رغم وجود بروتوكوالت تحل بشكل فردي بعض هذه المشاكل ،إال أنه ال توجد حلول أخرى مصممة لحل كل هذه المشاكل كما يفعل بروتوكول .Devv
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حاالت االستخدام
فيما يلي أمثلة لحاالت االستخدام المتوقع أن تكون متوفرة لالستخدام مع بروتوكول .Devv
شركة تنفذ حل قاعدة بيانات متسلسلة
سوف تستطيع أي شركة ترغب في تنفيذ حل قاعدة البيانات المتسلسلة استخدام قاعدة البيانات المتسلسلة من  Devvونموذج قاعدة البيانات
المتسلسلة كخدمة من  .Devvioوبدال ً من امتالك نوع دفع في السلسلة ،مثل غاز من إيثريوم ،يتم تصميم بروتوكول  Devvللسماح بدفع الرسوم
إلى  Devvioمقابل خدمات قاعدة البيانات المتسلسلة األرخص عشرات اآلالف من المرات من تنفيذ إيثريوم .ويمكن تجميع العمالت الذكية من خالل
استراتيجية لبرمجة المكونات لتنفيذ المتطلبات المطلوبة .ويمكن برمجة العمالت الذكية لدمجها مع بروتوكول  Devvنفسه ،مما يزيد من األمان
ويقلل العديد من المخاطر األمنية المرتبطة بالعقود الذكية ذات األغراض العامة .وبشكل عام ،تعتبر قواعد البيانات المتسلسلة مفيدة كقواعد
بيانات لحلول ال تتطلب سوى أدنى حد من الثقة وقوية للغاية وآمنة .ومن المتوقع توافر مجموعة واسعة من العمالت الذكية لتمثيل الملكية التي
ستغطي أغلبية االستخدامات الحقيقية لقواعد البيانات المتسلسلة .على سبيل المثال ،يستطيع المبرمج الذي ينفذ هوية في تطبيق مخصص
االستفادة من عمالت الهوية للحصول على حل هوية ،باإلضافة إلى العمالت التي توفر تمثيالت األصول ،ال يتضمن سوى أدنى حد من الثقة وآمن
للغاية ،والذي يمكن استخدامه بعد ذلك بالتزامن مع التطبيق الخاص به خارج السلسلة.
سيناريوهات عملية
فيما يلي حاالت االستخدام المحتملة التي ينوي بروتوكول  Devvإلى تمكينها والتي يتم تصورها في تصميمه:
• •شركة ترغب في تنفيذ تمثيالت ألصولها (على سبيل المثال ،إدارة سلسلة اإلمداد والسجالت والمعامالت المالية ،إلخ) في قاعدة بيانات
متسلسلة شاملة غير مكلفة وآمنة وعالمية وذات أدنى حد من الثقة.
• •مستهلك يشتري سلعة عبر اإلنترنت وال يستلمها ،ثم يرغب في تقديم شكوى واسترداد األموال.
• •حل لمستخدم يفقد مفتاحه الخاص لمحفظته ولم يعد بإمكانه الوصول إلى األموال أو مستخدم تعرض مفتاحه الخاص للسرقة (إما
في بورصة أو من كمبيوتر شخصي) ،وتم تحويل أمواله بطريقة غير مشروعة.
• •مستخدم يريد إجراء دفع ببطاقة ائتمان عمالت مشفرة لفنجان قهوة.
• •مستخدم يرغب في الحفاظ على الخصوصية في إنفاقه بالعمالت المشفرة وتحقيق التوازن بين قيود اعرف عمليك ومكافحة غسل
األموال.
• •شخص يريد شراء أو بيع أي أصول رقمية.
• •شخص يريد إرسال عملة إلى أحد األقارب في بلد آخر برسوم معامالت أقل بكثير مما هو متاح حاليًا.
• •موقع بيع بالتجزئة أو متجر عبر اإلنترنت يريد قبول عملة مشفرة مستقرة للمدفوعات.
الهوية
تمثل الهوية مجاال ً آخر
مهما حيث تم تصميم بروتوكول  Devvلالستخدام .ويستطيع المستخدمون الذين يمتلكون حسابات هوية معروفة لدى
ً
 Devvioالرجوع إلى هوياتهم عند الحاجة .ويتم توضيح حلول الهوية بالتفصيل في ورقة المواصفات الفنية لبروتوكول .Devv
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حاالت استخدام قاعدة البيانات المتسلسلة كخدمة
يمكن استخدام بروتوكول  Devvبفعالية في حاالت االستخدام النموذجية التالية.
• •المدفوعات المالية :واحدة من بين أقوى استخدامات قاعدة البيانات المتسلسلة هي سداد المدفوعات المالية بدون تالمس .ويمكن
أن يؤدي وجود تمثيل ال يتطلب سوى أدنى حد من الثقة للقيمة باإلضافة إلى آلية تحويل فوري إلى إحداث ثورة في الطرق التي يتبعها
األشخاص لسداد المدفوعات وتحويل القيمة في جميع أنحاء العالم.
◦ ◦بطاقات اﻻئتمان

◦ ◦المدفوعات والتحويالت المالية

◦ ◦التصنيفات  /السجالت االئتمانية
◦ ◦القروض

◦ ◦بطاقات الهدايا وبرامج الوالء
◦ ◦التذاكر

• •الهوية :تعد القدرة على ربط الهويات المشفرة بالحسابات أمرًا حيويًا لعدد من التطبيقات في العالم الحقيقي التي تتطلب تحديد
الهوية اإليجابي ،بما في ذلك:
◦ ◦التصويت
◦ ◦الضرائب

◦ ◦التعليم
◦ ◦الجيش

◦ ◦وسائل التواصل االجتماعي
◦ ◦المواعدة

• •السجالت :يعد تبسيط حفظ السجالت واحدة من المزايا الواعدة للغاية لبروتوكول  .Devvويتمتع الحفاظ على المستندات الهامة
والتحقق من صحتها من خالل قاعدة البيانات المتسلسلة بالقدرة على تغيير وجه الوظائف اإلدارية في مجموعة متنوعة من المجاالت:
◦ ◦الطب

◦ ◦الحكومة
◦ ◦التأمين
◦ ◦القانون

◦ ◦المحاسبة
◦ ◦التعليم

• •الملكية  /الحيازة :تحسن قاعدة البيانات المتسلسلة بشكل أساسي اآلليات التقليدية لنقل الملكية والتحقق منها.
◦ ◦األصول الرقمية
◦ ◦السيارات

◦ ◦العقارات

◦ ◦سلسلة التوريد
◦ ◦الطاقة

• •المهام الرقمية :يتم تسهيل تبادل الخدمات من خالل بروتوكول شامل لقاعدة البيانات المتسلسلة يعطي األولوية لألمان والكفاءة
وانخفاض التكاليف.
◦ ◦االقتصاد القائم على الوظائف المؤقتة
◦ ◦تمثيل الخدمات
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نظرة عامة فنية

يمكن العثور على وصف فني تفصيلي في ورقة البيانات الفنية
لبروتوكول .Devv
على مستوى عا ٍل  ،تستخدم  Devvioآلية توافق إثبات الصحة ،حيث
يتولى المدققون (وهم مقدمو خدمات التوافق التابعون لنا) إنشاء كتل
تتألف من معامالت ،ثم تتحقق من صحة كل كتلة بشكل جماعي عن
طريق إرسال رسائل التحقق من الصحة .ويتم السماح لمدققي البيانات
من قبل  ،Devvioولكن جميع العمليات في الشبكة ،باإلضافة إلى قاعدة
البيانات المتسلسلة نفسها ، ،تتسم بالشفافية بالكاملة ،مما يوفر
تنفيذا ال يتطلب سوى أدنى حد من الثقة (ال توجد سلطة رقابة مركزية
ً
على المعامالت) يمكن التحقق منه بشكل مستقل من قبل أي شخص.
أنيقا للهدف المحدد األصلي لبيتكوين المتمثل
يقدم هذا النهج حال ً
ً
في "وجود نظام دفع إلكتروني يعتمد على دليل تشفير بدال ً من الثقة،
يستخدم  Devvإثبات الصحة لبروتوكول التوافق الخاص به .وتحتوي كل كتلة مما يسمح ألي طرفين راغبين بالتعامل مباشرة مع بعضهما البعض
في قاعدة البيانات المتسلسلة على معامالت من المستخدمين وعمليات دون الحاجة إلى طرف ثالث موثوق به" .ويستطيع أي شخص التحقق من
معامالته بشكل فردي ،وسوف يتمتع كل شخص بالقدرة على تدقيق
التحقق من الصحة من مدققي البيانات والتحقق من صحة الكتلة.
النظام ككل.
يستخدم بروتوكول  Devvأسلوبًا أساسيًا للقياس ،يتم تنفيذه في شكل قاعدة بيانات متسلسلة متعددة المستويات .ويتألف النهج متعدد المستويات
من العديد من شبكات الطبقة الثانية ( )T2وشبكة واحدة من الطبق األولى ( .)T1وتمثل كل شبكة  T2تجزئة وتحافظ على قاعدة بيانات متسلسلة
تعمل بشكل كامل ومتسق .وتمثل كل تجزئة شبكة مستقلة تنشئ قاعدة البيانات المتسلسلة الخاصة بها .ويتم تنفيذ التوسع ببساطة عن
طريق زيادة عدد األجزاء.
يمكن اعتبار المعاملة قد تم التحقق من صحتها عند التحقق من صحتها
على شبكة  .T2وتتزامن المعامالت متعدد التجزئة لشبكة  T2مع  T1تحت
فلسفة أن المعامالت الصادرة يتم تعيينها إلى  T2معينة وانتقال التسوية
المناظرة الواردة عبر  .T1ويتم تنفيذ هذه االستراتيجية عبر خوارزميات
متعددة المستويات .وتكون التسوية مضمونة بالنظر إلى أن شبكات T2
عبارة عن قواعد بيانات متسلسلة عامة.
يتم تعيين كل محفظة إلى  T2واحدة فقط .ويتم تسجيل معامالت
المحفظة الصادرة أوال ً والتحقق منها فقط في شبكة  T2الخاصة بها.
وبعد ذلك ،تصبح كتل قواعد البيانات المتسلسلة لشبكة  T2مدخالت
في قاعدة البيانات المتسلسلة لشبكة  ،T1التي تتعامل مع المعامالت
متعددة التجزئة .وبينما يتم تسجيل الكتل على قاعدة البيانات المتسلسلة
للشبكة  ،T1تصبح المبالغ التي يتم استالمها مدخالت في شبكة T2
لمحفظة االستالم.
يتيح هذا النهج استراتيجية معامالت مألوفة حيث يمكن إجراء العديد من
انتظاما
المعامالت من حساب ،وحيث تتم إعادة تعبئة الحساب بشكل أقل
ً
(مثل بطاقة ائتمان يتم سدادها كل شهر ،أو حساب مصرفي يتلقى ودائع
مباشرة من صاحب العمل ،رغم أنه يتم تسجيل المبالغ الواردة في محفظة
 Devvخالل ثوا ٍ
ن وليس أسابيع) .وقد تم قياس نهج تحزئة بروتوكول Devv
بالفعل عند أكثر من  8ماليين معاملة في الثانية ،ويمكن تحسين شبكات
 T2عبر المناطق الجغرافية أو حاالت االستخدام.

تنبع إمكانات قابلية التوسع في  Devvمن أسلوب التجزئة متعدد
المستويات حيث تسجل العديد من قواعد البيانات المتسلسلة
المستقلة (التجزئات) من الطبقة الثانية ) (T2المعامالت الصادرة
للمحافظ المخصصة لها ،ويتم تنفيذ المعامالت متعددة التجزئة مع
قاعدة البيانات المتسلسلة من الفئة األولى ).(T1
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يتم دمج بروتوكول  Devvعلى مستوى أساسي مع  ،Devvioلتوفير مزايا إضافية وللحفاظ على سجالت هوية المستخدمين الذين يرغبون في
مشابها لسند الضمان .وال
مفهوما
االستفادة من هذه الميزات .وتسمح  Devvioبأنواع اختيارية من المعامالت ،تسمى  ،DevvProtectوالتي تمثل
ً
ً
تكون  DevvProtectمطلوبة ،ويمكن ألي مستخدم ببساطة استخدام قاعدة البيانات المتسلسلة لبروتوكول  Devvدون أي تفاعالت مع  .Devvioومع
ذلك ،إذا كان  DevvProtectمطلوبًا ،فمن الممكن اإلشارة إليه في معاملة ثم استخدامه لتنفيذ عمليات استرداد المبالغ المدفوعة (على سبيل
المثال ،عند الشراء عبر اإلنترنت ،باستخدام عملية حل نزاع محددة) ،ومنع السرقة (مثل القرصنة واسعة النطاق التي حدثت مع العمالت المشفرة
األخرى) ،ومنع الخسارة (مثل المفتاح الخاص المفقود ،أو وفاة مالك حيث يتم نقل العملة المشفرة إلى الورثة) .وتستطيع  Devvioعكس معامالت
 ،DevvProtectضمن قيود محددة ،خالل فترة زمنية محددة بعد التحقق من هوية المستخدم (تكون قاعدة البيانات المتسلسلة نفسها غير قابلة
للتغيير ،لذلك من الناحية الفنية ،يعكس  Devvioالمعامالت عن طريق إضافة معاملة معكوسة إلى السلسلة).
تم تصميم بروتوكول  Devvلتنفيذ معامالت فورية (يتم التحقق منها
خالل أقل من ثانية) باستخدام آلية اختيارية تسمى  ،Dallocationوهي
عبارة عن تخصيص لعملة  Devvالمشفرة يوافق أي مستخدم على
أن يضمن إتاحتها ألجل  .Devvioوألن  Devvioتتحكم في عمليات
نقل  ،Dallocationsفمن الممكن تأكيد توافر األموال ،وبالتالي يمكن
التحقق من صحة المعامالت خالل أقل من ثانية واحدة .ويستطيع
المستخدمون إضافة أو إزالة  Dallocationsلمحفظتهم عن طريق
إرسال تعليمات خارج السلسلة إلى .Devvio
باإلضافة إلى ذلك ،يمكن استخدام  Dallocationsكأداة قوية لتنفيذ
االستقرار لعملة  Devvالمشفرة .وتم تصميم بروتوكول  Devvبحيث
يمكن تحويل المبالغ التي يتم تحويلها إلى  Dallocationمن خالل آلية
وجها لوجه
تبادل إلى نسخة مدعومة بعملة رسمية لعملة مشفرة
ً
تسمى  .DevvFiatمن الممكن أن تتخذ  DevvFiatعددًا من األشكال
مثل  DevvDollarsأو  ،DevvEurosعلى سبيل المثال .ومقابل كل
 DevvDollarواحد تصدره  ،Devvioسيتم وضع دوالر أمريكي واحد في
عندما تضيف قاعدة البيانات المتسلسلة  T2الكتل ،فإنها تصبح
حساب ضمان تسيطر عليه  .Devvioوسيتم تحويل وحدات DevvDollar
مدخالت في قاعدة البيانات المتسلسلة  .T1وبهذه الطريقة ،يتم
تسجيل "نسيج" معامالت متناسق ذاتيا .وبعد ذلك ،لكل كتلة  T1تتم هذه داخل قاعدة البيانات المتسلسلة لبروتوكول  Devvللمشتريات،
ً
وفي أي وقت في المستقبل سيستطيع الحائز أن يستلم دوالرًا أمريكيًا
إضافتها ،تقوم قواعد البيانات المتسلسلة  T2بتحديث المعامالت
من الضمان مقابل كل ( DevvDollarالذي يتم تدميره حينئذ) .وبهذه
الواردة للمحافظ المحددة لها.
دائما عدد دوالرات أمريكية في الضمان طالما توجد
الطريقة ،يوجد
ً
وحدات  DevvDollarsمقابلة ،وبالتالي فإن سعر  DevvDollarsلن يكون
متقلبًا بالنسبة لقيمته األساسية (كما هو الحال مع وحدات  DevvEurosإلى يورو ،إلخ) .وبشكل أساسي ،فإن  Dallocationوتنفيذ  DevvFiatللعملة
المشفرة يسمحان بالتحويالت المستقرة للعملة المشفرة ،وإنشاء طريقة عملية الستخدام العملة المشفرة بالفعل ألكثر من مجرد تخزين للقيمة.
أيضا بحيث تستطيع  Devvioتنفيذ المعامالت الخاصة من خالل المبالغ التي يرسلها المستخدم إليها ،مع تعليمات
تم تصميم بروتوكول Devv
ً
مشفرة خارج الشبكة حول كيفية توجيه المبلغ .وبهذه الطريقة ،تستطيع  Devvioتعتيم المعامالت بحيث يتمتع المستخدم بخصوصية حقيقية
في حسابه (المحفظة) ،وال يمكن إجراء هندسة عكسية لتمثيالت االسم المستعار لقاعدة البيانات المتسلسلة ،ولكنها تنفذ ذلك تلتزم بلوائح
اعرف عميلك ومكافحة غسل األموال ،حيث يمكن تقديم الشفافية للحاالت التي تأمر بها المحكمة .وهذا مطلوب لمنع القيود الحكومية في
النهاية ،مثل القيود المرهقة في التبادالت لحل خصوصية.
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خريطة الطريق
توضح األقسام التالية المراحل الرئيسية المتوقعة واستخدام العائدات .ومع تقدم التطوير ،من الممكن أن تتحول المراحل الرئيسية واستخدام
وفقا لتقديرها
أيضا بالحق في تعديل خريطة الطريق ً
العائدات في التوقيت والطبيعة ،وبالتالي فإن خريطة الطريق عرضة للتغيير .تحتفظ ً Devvio
الخاص.

المراحل الرئيسية
تصف األقسام التالية المراحل الرئيسية المتوقعة لتطوير قاعدة البيانات المتسلسلة لبروتوكول .Devv

المرحلة  :1إثبات المفهوم  -الربع األول/الربع الثاني 2018
تم االنتهاء من التطوير األولي لتنفيذ إثبات المفهوم لبروتوكول  .Devvويتضمن إثبات المفهوم تنفيذ إثبات الصحة وهيكل قاعدة البيانات المتسلسلة
متعدد المستويات .وتم االنتهاء من تنفيذ تمثيل الكائن الثنائي المختصر ) (CBORاألولي لتمثيل البيانات جنبًا إلى جنب مع أداة مستكشف كتل
يحول تمثيل البيانات إلى نص مقروء بواسطة اإلنسان.
تم تنفيذ التعليمات البرمجية التي تعمل على العقد الفردية لكل من شبكة  T1و ،T2باإلضافة إلى بيئة اختبار لتنفيذ شبكات االختبار وقياس
األداء .في يوليو  ،2018تم قياس قاعدة البيانات المتسلسلة لبرتوكول  Devvبأكثر من  8ماليين عملية في الثانية في السلسلة .وتم تصميم عمليات
تنفيذ العملة األولية مثل عملة  Devvالمشفرة وعمالت التصويت وعمالت البيانات .تم بدء إصدار أولي من تصميم واجهة برمجة التطبيقات )(API
للمطورين المستقلين لتنفيذ حلولهم الخاصة.
المرحلة  :2شبكة الحد األدنى القابلة للتطبيق  -الربع الثالث 2018
سيتم إنشاء تنفيذ أولي لشبكة تتضمن عقد  T1و T2مستقلة .وستتضمن شبكة االختبار هذه مجموعة من ميزات الحد األدنى القابلة للتطبيق.
وسوف تشمل عملية تكامل مع الشبكة التي تديرها  Devvioلتنفيذ مزايا  .DevvProtectوسيتمكن المطورون من الجهات الخارجية من بدء اختبار
عمليات التنفيذ الخاصة بهم على شبكة اختبار قاعدة البيانات المتسلسلة لبروتوكول  .Devvوسيتم إنشاء تنفيذ أولي لحلول الهوية.
المرحلة  :3االختبار وعمليات التدقيق األمنية  -الربع الرابع 2018
ستشمل هذه المرحلة اختبارات ثقيلة لألمان واألخطاء .وسوف نقوم بتضمين برنامج مكافآت الكتشاف األخطاء لضمان الوصول إلى بيئة آمنة
ومستقرة .وسيتم إنشاء خريطة طريق تفصيلية للمنتج للميزات اإلضافية في هذا الوقت .سيتم اختبار تنفيذ شبكة  Devvioوإنهاؤه كذلك .وسيتم
اختبار واجهة برمجة التطبيقات ( )APIلتضمين عملة  Devvالمشفرة كعملة مشفرة على اإلنترنت ،إلى جانب أدوات الويب المناسبة ووضعها في
صيغتها النهائية.
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المرحلة  :4قاعدة البيانات المتسلسلة لبروتوكول  Devvاإلصدار  - 1الربع األول  /الربع الثاني 2019
ستشمل هذه المرحلة االختبار النهائي وإصالحات األخطاء واألمان ووضع الصيغة النهائية إلصدار أول ثابت لإلصدار األول قاعدة البيانات المتسلسلة
لبروتوكول  .Devvوسيتم إنشاء كتلة تكوين .وسيبدأ التحسين المبدئي للنظام وإدراج مجموعات الميزات اإلضافية .وسيتم تنفيذ نظام التحكم في
اإلصدار ،مع إجراءات االختبار والتدقيق الخاصة به بصورة مستمرة لتقديم الترقيات المستمرة للنظام.
المرحلة  :5التوسع 2020/2019 -
سوف تركز مرحلة التطوير هذه على النمو للتنفيذ العملي قاعدة البيانات المتسلسلة لبروتوكول  .Devvوسنقوم بتوسيع تقنية العملة الذكية
المخصصة لحاالت االستخدام الحالية والمتنامية لصناعة قاعدة البيانات المتسلسلة .وسنوسع أعمال قاعدة البيانات المتسلسلة كخدمة.
استخدام العائدات
اعتمادًا على كمية رموز  Devvالتي يتم بيعها ،من الممكن أن يختلف استخدام العائدات ( )UoPلحدث توليد رموز  .(TGE) Devvتستطيع Devvio Inc.
وفقا لتقديرهما (حسبما يمكن االتفاق عليه بينهما) .ويصف المخطط التالي استخدام العائدات المحتمل
و .DEVV LTDتعديل استخدام العائدات ً
استنادًا إلى بيع رموز  Devvالذي يصل إلى  18مليون دوالر.
• •التطوير الفني%15 :

• •عمليات %12 :Devvio
• •تطوير األعمال%12 :

• •ترخيص الملكية الفكرية واإلنفاذ والتطوير%18 :
• •التسويق%20 :

• •تقنيات الدعم%8 :

• •رسوم حدث توليد الرموز%15 :
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توزيع الرموز
 ،DEVV LTD.شركة معفاة في جزر كايمان ،هي الكيان الذي يعتزم تطوير وبيع "رموز  "Devvاألولية .وستكون رموز  Devvعبارة عن رموز رقمية مشفرة
يتم توليدها وتسجيلها على بروتوكول قاعدة البيانات المتسلسلة لإلثيريوم المدعوم بواسطة تطبيق برنامج عقد ذكي متوافق مع .ERC 20
وفقا لشروط البيع ومعلمات ورقة البيانات الفنية هذه ،من المفترض أن تكون رموز  Devvقابلة للتبادل
بعد إطالق بروتوكول  Devvوإتمام بيع رموز ً Devv
ووفقا له
Devv
بروتوكول
على
.
DEVV
LTD
بواسطة
التبادل
هذا
تسجيل
ويتم
المشفرة".
Devv
بنسبة  1:1لعملة مشفرة جديدة تسمى "عملة
ً
سوف يكون االستخدام الوظيفي لعملة  Devvالمشفرة على بروتوكول  Devvكما هو متصور بشكل عام في ورقة البيانات الفنية هذه .ولذلك يجب
أن يكون المشترون على دراية بأنهم سيشترون في البداية رمز  Devvالذي لن يكون له استخدام أو وظيفة أو تطبيق في قاعدة البيانات المتسلسلة
لبروتوكول  Devvحتى يحين وقت تبديل رموز  Devvمقابل عملة  Devvالمشفرة كما هو متفق عليه بين المشتري و .DEVV LTDفي تاريخ مستقبلي.
التخصيصات:

• •المشترون%30 = 150,000,000 :

• •احتياطي الشركة%30 = 150,000,000 :

• •الشركاء  /االستحواذات%20 = 100,000,000 :
• •المكافآت  /المجتمع%1 = 5,000,000 :
• •المستشارون%4 = 20,000,000 :

• •المؤسسون والشركاء%15 = 75,000,000 :

سوف يكون الحد األقصى لحدث توليد الرموز من شركة  DEVV LTDهو  18مليون دوالر أمريكي ،مع حد أدنى بقيمة  3ماليين دوالر .وإذا لم يتم الوصول
إلى الحد األدنى ،فلن تستخدم  .DEVV LTDاألموال.
سيتم إنشاء  500,000,000عملة  Devvمشفرة في تكوين قاعدة البيانات المتسلسلة لبروتوكول  .Devvوسيتم تحديد إجمالي مبلغ رموز  Devvالتي
يتم إصدارها للمشترين من خالل مبيعات رموز  Devvاألولية في حدث توليد الرموز .وفي حالة الشراء بقيمة  18مليون دوالر فإن  .DEVV LTDتعتزم
توزيع  150,000,000رموز  ،Devvوالتي يمكن استبدالها فيما بعد مقابل  150,000,000عملة  Devvمشفرة جديد بعد الحصول على إذن كل مشترٍ.
سيتم إصدار عملة  Devvالمشفرة التي سيحصل عليها المؤسسون والشركاء والمستشارون وفق جدول مغلق حيث ستكون نسبة  %2متاحة في
حدث توليد الرموز ،وسيتم توزيع النسبة الباقية  %98بعد عام واحد بمعدل  8/1كل ربع عام لمدة عامين (أي من سنة إلى  3سنوات) .سوف تنفذ
 .Devvio Incبروتوكول  Devvبشكل عام كما هو موضح في ورقة البيانات الفنية لبروتوكول  Devvوورقة األفكار وورقة المواصفات والورقة الفنية
وفقا
(القادمة) ،لكن  Devvioتحتفظ بالحق في تعديل كيفية تصميم بروتوكول  Devvوطريقة عمل قاعدة البيانات المتسلسلة لبروتوكول ،Devv
ً
لتقديرها وحدها.
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فريق التأسيس
يتكون فريق التأسيس المبدئي لبروتوكول  Devvioمن محترفي أعمال يمتلكون خبرة عالية ،مع قدرات فريدة لجعل رؤية  Devvioتؤتي ثمارها.
توم أندرسون
توم أندرسون ،المدير التنفيذي :توم أندرسون رجل أعمال خبير وأسس في وقت سابق شركة ابتكرت
أول جهاز ثالثي األبعاد يعمل باللمس في العالم .وكان واحدا من أوائل الرواد في مجال اللمس (إضافة
حاسة اللمس إلى أجهزة الكمبيوتر  /الواقع االفتراضي) .وقاد جمع أموال تتجاوز  34مليون دوالر ورخص
عشرات الماليين من الدوالرات لتطوير األلعاب ،وعرض أسهم الشركة في البورصة .وتم بيع براءات اختراع
 Novintالخاصة به إلى  .Facebookوأسس  Devvioفي ألبوكيركي في نيو مكسيكو بالواليات المتحدة
األمريكية.
(توم على - Linked Inhttps://www.linkedin.com/in/tomlucient/)

راي كوينتانا

عاما ورئيس العمليات
شريكا
راي كوينتانا ،الرئيس :قبل انضمامه إلى  Devvioبدوام كامل ،كان راي
ً
ً
األوروبية وعمليات الشركة لواحد من أفضل صناديق رأس المال االستثمارية في مرحلة مبكرة في
عاما من الخبرة في مجال رأس
الواليات المتحدة ،وهو صندوق كوتونوود للتكنولوجيا .ويمتلك أكثر من ً 20
المال االستثماري واالستثمار في التقنية العالمية وإنشاء الشركات وبناء الشركات والتقييم والتمويل
االستراتيجي .وقد أسس السيد كوينتانا شبكة واسعة النطاق في جميع أنحاء العالم مع تركيز على
الساحل الغربي للواليات المتحدة ومجتمع المشاريع واالستثماري والعلمي والتجاري لجنوب غرب
الواليات المتحدة وشمال أوروبا .باإلضافة إلى ذلك ،شغل السيد كوينتانا مناصب لتطوير االستراتيجية
والشركات لعدد من شركات التقنية العالمية بما في ذلك شركة  Texas InstrumentsوRobert Bosch
 .Corporationكان السيد كوينتانا زميل  CGMSفي جامعة ميشغان ،وكلية روس لألعمال حيث حصل
على درجة الماجستير في استراتيجية الشركات والتمويل االستراتيجي.
(راي على - Linked In)https://www.linkedin.com/in/ray-quintana-1a851612/

بيـل أنـدرسـون
عاما من الخبرة في صناعات التقنية
بيل أندرسون ،مدير التقنية :يمتلك بيل أندرسون أكثر من 15
ً
المتقدمة .وقد قاد التطوير والتراخيص واالستحواذ والتكامل ألكثر من  100لعبة فيديو تعمل باللمس،
وقام بإدارة العديد من الفرق الكبيرة عبر مجاالت تقنية متعددة .وقد تخرج بامتياز مع مرتبة الشرف
من جامعة نيو مكسيكو حيص حصل على درجة البكالوريوس في الهندسة الكهربائية ،وحصل بعد
ذلك على درجة الماجستير في الهندسة الكهربائية من جامعة واشنطن مع التركيز على الروبوتات
والواجهات اللمسية.
(بيل على - Linked In)https://www.linkedin.com/in/bill-anderson-6379a01/
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نيك ويليامز
نيك ويليامز  ،مدير تطوير قاعدة البيانات المتسلسلة :نيك مطور خبير في مجاالت التشفير
وتصميم النظم .وبعد حصوله على درجات علمية في الرياضيات واألعمال من معهد ماساتشوستس
للتقنية ،قضى نيك أكثر من  10سنوات في إدارة فرق تطوير البرمجيات لعدد من شركات االتصاالت
والشركات الناشئة .ويمتلك خبرة واسعة في كتابة التعليمات البرمجية عبر العديد من المجاالت
المختلفة .ويتشكل منظور نيك من خالل االهتمام العميق بالتشفير وهندسة النظم واستراتيجية
األعمال.
(نيك على - Linked In)https://www.linkedin.com/in/entropy/
جيرالد غراف

أنيش محمد

عاما في العمل مع تقنية
ف .جيرالد غراف ،مستشار الملكية الفكرية :يمتلك جيرالد خبرة 30
ً
الكمبيوتر والملكية الفكرية والشركات الناشئة .وقد عمل كمستشار قانوني في مجال البراءات
والمعامالت مع العديد من شركات التقنية ،وساعد على جمع ما يزيد على  100مليون دوالر من رأس المال
االستثماري ومبالغ مماثلة في صناديق لتراخيص وتطوير التقنية .جيرالد حاصل على درجة البكالوريوس
والماجستير في الهندسة الكهربائية وهندسة الحاسبات ودكتوراه في القانون ،وكان األول على صفه في
كل درجة .وقد ساعد في تحديد وتنفيذ برامج براءات االختراع والترخيص المبكرة في Sandia National
 Laboratoriesقبل االنتقال إلى العمل الخاص .ويعمل بشكل أساسي ،من خالل العمل الخاص ،مع
الشركات الصغيرة التي توجد لديها أفكار جديدة ،ويساعد على تحديدها وحمايتها وتمويلها ،ثم إدخالها
في السوق.
(جيرالد على - Linked In)https://www.linkedin.com/in/gerald-grafe-7598461/
عاما من الخبرة في العمل كباحث ومستشار،
أنيش محمد خبير في األمان والتشفير ويمتلك 18
ً
ودخل النظام البيئي لقاعدة البيانات المتسلسلة كأحد األعضاء المؤسسين لمنظمة .UKDCA
وقدم االستشارات وعمل لدى العديد من البنوك والمؤسسات المالية بما في ذلك  AIBو HSBCولويدز
أيضا عضو في المجلس االستشاري لشركات  Adjointو ArteiaوHyper-loop Transport
وزيوريخ .وهو
ً
 Technologiesو Privacy Shellو Collider-Xو Piggiو .IEETوركز في الوقت الحالي بشكل أكبر على
المشاريع التي تتضمن األمان مقابل قابلية التوسع مقابل توافق قاعدة البيانات المتسلسلة ،واستخدام
العقود الذكية لسالمة الذكاء االصطناعي واالقتصاد المشفر .وهو متحدث ومساهم منتظم في
مجاالت الذكاء االصطناعي واألمن اإللكتروني والتقنية المالية وقاعدة البيانات المتسلسلة .يشغل
أنيش حاليًا منصب كبير مسؤولي العلوم في  Blockchainsmokersوعميد تقنيات قاعدة البيانات
المتسلسلة في .Exosphere Academy
(أنيش على - Linked In)https://www.linkedin.com/in/anishmohammed/

يمكن العثور على أعضاء الفريق اإلضافيين على https://devv.io/pages/team

الخاتمة
إلحاحا التي تواجه قاعدة البيانات المتسلسلة اليوم .وهي تستخدم بنية سريعة وفعالة وقابلة
تم تصميم بروتوكول  Devvلحل المشكالت األكثر
ً
للتوسع والتطوير للغاية ،مثالية الستخدام المؤسسات .ويدعم بروتوكول  Devvعملة مشفرة (عملة  Devvالمشفرة) وهو مصمم كذلك لتمكين
التحويالت العالمية في نهاية المطاف ألي نوع من أنواع األصول الرقمية .وسيسمح للمطورين بتنفيذ حلول مخصصة باستخدام قدرات قاعدة
البيانات المتسلسلة كخدمة من  .Devvioويتضمن بروتوكول  Devvمنهجية حوكمة مصممة للتوسع ،مع الحفاظ على جميع الجوانب األكثر أهمية
لقاعدة بيانات متسلسلة شفافة ومفتوحة المصدر وغير مجهولة وال تتطلب سوى أدنى حد من الثقة.

ملخص
ّ
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