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IPSX 

   لتطبيقاتا بناءل وإطار  (IP) الرقمية العناوين مشاركة أجل من الالمركزيلتبادل إطار ل هو 
 المجتمع أعضاء يتشاركها الت 

 .  البيانات ومراكز

 المستخدمي    لتحفي    كآلية الرموز يستخدم و البلوكشي    بروتوكوالت  عىلالذكية( )العقود التنفيذ ذاتية العقود عىل منت   

  ال التطبيقات بناء بناء أجل من العالم أنحالء كل من IPال لمشاركة
   IPSال تطلبت ت 

 
 . المصدر ومفتوحة موثوقة بيئة ف

 إخالء المسؤولية

  مجال  هذه الوثيقة ألغراض معلوماتية  فقط وال ُتمثل
 
كة لها  IPSXعرضا او تحريض لبيع أسهم أو اوراق مالية ف أو أي شر

, ولن يتم تقديم اي عرض او عطاءات إال من خالل استمارة تقديم شية وبما يتفق تماما مع أحكام  IPSXصلة بهذا المجال 

 .   الوقت الحال 
 
وط  جميع األوراق المالية  والقواني   األخرى القائمة ف  وشر

 منفعة  وليس هناك أعىل من هللا لكنها حقا خالدة وأبدية المنفعة" "األعىل

 قبل الميالد 405" عام  De natura bon القديس اوغسطي   من كتاب"

ية المتعلق بالمجال التكنولوج     تتكيف هذه العبارة مع الحالة اإلجتماعية واإلقتصادية والسياسية والنفسية وواقع البشر

  يمكن وصفها : األ 
عىل منفعة  وليس هناك أعىل من تكنولوجيا سلسلة الكتل ,وبالتال  فهو غي  قابل للتغي  وبالتال  حقا والت 

 خالدة وأبدية المنفعة. 

 األساسية والسماتالرؤية -
IPSX  ( بجانب أدوات مرنة )واجهة ( مما سيخلق سوقا عالمية لـ )االي ب   نت )االي ب   هو أول سوق لتبادل بروتوكوالت اإلني 

  بيئة آمنة تماما. 
 
مجيات( لمساعدة رجال األعمال والمطورين ف لك لتطوير تطبيقات وذبرمجة التطبيقات وأدوات تطوير الي 

ن ( وسوف تصبح إطارا وسوقا جديدة عىل رأس عناوين بروتوكول اإلني  ت والقائمة عىل منصة تبادل تبادل العناوين )األي ب  

نت )   تتطلب عناوين بروتوكول من خالل الشبكة األساسية باإلني 
اضية VPNللتطبيقات الجديدة الت  ()مزود الشبكة اإلفي 

نت عىل اجهزة الروبوت–الخاصة( وبرامج استخراج البيانات  ة وما إل  ذلك.  ُويقال أن  المهمات-تطبيقات اإلني  الصغي 

  استخراج البيانات وتحتوي عىل  عدد كبي  من عناوين 
 
  عرصنا فه  العمود الفقري ف

 
البيانات ه  أهم الموارد الموجودة ف

( وحل مشاكل   يتمكن العنوان )االي ب   ( من أداء المهام المطلوبة عن طريق تقليل تكلفة )االي ب  
نت المطلوبة حت  اإلني 

نتعد  م إمكانية الوصول او مشاكل عدم التوافر لعناوين اإلني 

IPSX  تتطلب مقادير أكي  من  
  او األيكولوج   لجميع المجاالت الت 

ة أساسية للنظام البيت  : تهدف إل  ان تتحول إل  ركي  

  متنا
 
ها من المجاالت لتصبح ف توكوالت والسماح للتطبيقات المعقدة من إستخراج البيانات وغي   ول الجميعالي 

ة بدون  IPSXتقوم منصة  بربط الجهات الفاعلة بمبدأ الند للند عن طريق خدمة التواصل ونقل الملفات بي   االجهزة مباشر

ت اصحاب مراكز البيانات والمستخدمي   الفرديي   لتأجي  او مشاركة 
ّ
فر رئيس  ,حيث مكن ال  مستخدمي    IPالحاجة ال سي 
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نت )آخرين. ويمكن استخدام عناوين    تتضمن واحدا او اكير من IPsاالني 
( إلكمال المهام المختلفة الت 

 عناوين المواقع المختلفة. 

نت تعد ذات قيمة عالية ولكنها منخفضة السيولة بسبب عدم وجود حل بسيط   واليوم عناوين االني 

  يخصصها مقدم  الخدمات ال
  لتقاسم او تأجي  عىل  أساس قائمة ُمحددة من الموارد الت 

مركزية الت 

ها من القيود .   تقيدها الشبكات المغلقة, ملكية نظم الدفع وغي 

ات المدمجة للنظام, عىل اساس يتيح بكل سهولة المعامالت  IPSXتم بناء أساس  - يوم واضافة المي   عىل تكنولوجيا االثي 

نت والسماح ألي  كرت سابقا وزيادة السيولة لعناوين اإلني 
ٌ
  ُذ

ة بي   المطالبي   وحل جميع المشاكل الت  والمدفوعات المباشر

 ,غي  ذلك ستكون مغلقة طرف من عنوان الجهاز المتصل بالشبكة بمشاركة الكثي  من 
ً
قدر بعدة مليارات سنويا

ُ
األرباح وت

  المنازل . 
 
نت ف  عىل مستخدم  اإلني 

نت والذي يمكن اعتباره بنية  (IPSXوظيفة -  أساسيا لشبكات بروتوكول اإلني 
ُ
( يعتي  كعمود فقري للنظام باعتباره سوقا

( اإلمكانيات الحقيقية عن طريق إضافة (IPSX (.  ومع ذلك ,ستكشفPaaS( وكمنصة خدمات )IaaSتحتية كخدمة )

  يمكن استخدام هذه العناوين عىل منصة 
نت والت    سيتم بناؤها عىل مقدمة عناوين اإلني 

برمجيات مخصصة للنظام والت 

(IPs   مجيات عىل سوق بإستخدام حزم وواجهات برمجة  IPSX)ويحق ألي مستخدم لهذه العناوين أن ينسر  ويوزع الي 

  سيوفرها التطبيق
  النظام.ات الت 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

" لنظام  1شكل.   IPSX"تمثيل النظام اإليكولوج  

  (كيف كانت بدايتة ) معلومات أساسية
  عام 

 
جيو دراجونس وبعض من اصدقاؤه بإنشاء موقع ُيدع   2011ف وهو Geo Ranker  قام سي 

www.georanker.com  ( وه  منصة استخراج البيانات من محركات البحث المحليةSEO تتصل مع أكير من  
 50( الت 

  الوقت 
 
جاع الملفات من منصة جوجل ,ياهو ,ياندكس , ويوتيوب ف ألف شخص من مواقع مختلفة والذي يقوم بإسي 

 الحال  . 

http://www.georanker.com/
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  نتجت عن 
ية إلستخراج البيانات من ه  نموذج األعمال األول Geo Rankerأحد األنشطة الرئيسية الت 

أو تبادل عناوين االي ب   ) ( حسب IPأجل عمالء من مختلف أنحاء العالم وفيما بعد تضمنت أيضا تأجي 

  األعمال 
 
كاء ف   تعتمد عىل  الطلبات الواردة من مختلف الشر

 الطلب والت 

  واجهتهم اثناء عمليات استخراج البيانات وعمليات تأجي  وتباد
( ه  إنخفاض IPل )ومن المشاكل الت 

ة من بروتوكوالت IPمستوي السيولة وإرتفاع أسعار ) ( بي   األشخاص ومن أجل الحصول عىل  سعر جيد وكميات كبي 

نت ) اؤها من مقدم  العناوين المختلفة IPاإلني 
 ( كان البد من الحاجة إل  شر

ايد من منصة )- جميع الطلبات بجانب تكنولوجيا ( كان من المستحيل تلبية Geo Rankerبناء عىل  الطلب المي  

(Blockchain   . ) 

  ذلك الوقت كان الفريق مكّون من المتبني     Geo Rankerمن عدة جلسات من ِقبل فريق   IPSXوقد ُولد مفهوم 
 
وف

  خلق مفهوم   -األوائل والمتحمسي   والهواه لذلك : 
 
 .   IPSXكل شر  جاء طبيعيا ف

 

                                                               

 المقدمة
نت و  3.5هناك ما يقارب من - نت وفقا إلحصائيات غارتي  ) 8.4مليار مستخدم لإلني   (Gatnerمليار جهاز متصل باإلني 

 شيوعا بي   المستخدمي   . -
 ما ه  األشياء األكير

 (CPUعة )وحدات معالجة مركزية  فائقة الش -1

ائح الذاكرة-2  شر

سم  )-3
ُ
  ت
وتوكول الت   (IPsعنواين الي 

نت بأكير من -   سوق اإلني 
 
قدر ف

ُ
  ت

نت عن ُبعد( الت   60هناك احتياج كبي  من استخدام خاصية )استخدام برتوكول اإلني 

 %16مليار دوالر سنويا مع معدل نمو سنوي بنسبه 

نت يتمتع بشعبية ك-  ونتيجه لذلك يؤدي إل  : استخدام برتوكول اإلني 
ة بي   المستهلكي    -بي 

  تحسي   األمان والخصوصية.  .1

 الوصول إل  الخدمات المحظورة .2

كات  .3  . واألنظمة الحكوميةتجاوز قيود بعض الشر

 

 مقدم  الخدمات التجاريه لبناء 
ة بي   نت عن ُبعد يتمتع بشعبيه كبي   التالية:  تطبيقاتالاستخدام برتوكول اإلني 

اضيه )لشبكه ا .1  (VPNالخاصه اإلفي 

 استخراج البيانات .2

 حماية طبقات النظام  .3

ة األخري. و  .4  بعض المهام الصغي 
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وع ) وع ُأثبت بالفعل من قبل مشر مليون  2.5( الذي يضم حاليا ما يزيد عن Torنجاح هذا المشر

 مستخدم يوميا . 

وع ) ه من المشاريــــع المماTORولكن يوجد بعض المشاكل الرئيسية لمشر : ( وغي   -ثلة وه 

 ( خاص بك . IPقد يكون لديك مشكلة عند مشاركة ) .1

 لعناوين  الذي ُيولد المشاكل التاليةل أو تأجي   تشارك  اليوجد ايرادات او اي اقتصاد  .2

 الشعة وضوابط االستخدام المحدود .3

  يمكن استخدامه لمقدم  األعمال والخدمات . ال  .4

 

 (IPSX) مشاركة برتوكوالت اإلنترنتالحل: 
والتوزيــــع، عىل أساس العرض  ربط السعر و  المستخدم من رموز  كاملة  مقاصةمع هو نظام آل  مع تحكم كامل  البلوكشي   

نتوالطلب عىل   . بروتوكوالت االني 

 األول ىالمستو 

بيانات عن طريق مجموعة كاملة من عناوين االي ب   غي  المركز بسيمكنك من مشاركة عناوين األي ب   الخاصة بجهازك او 

  
 
 ( البلوكشي   المستخدمة بهدف كسب رموز اي ب   بطريقة آمنة )سيتم تسجيل كافة اإلتصاالت ف

ة إعتبارا من  ة قصي 
 5كعميل سوف تكون قادرا عىل  الوصول إل  عناوين االي ب   من جميع أنحاء العالم واستخدامها لفي 

  إل  شهر  
 كامل ثواب 

   ىالمستو 
 الثاب 

 
ً
  وهو مصمموسوق للسماح لرجال األعمال ومقدم  الخدمات لبناء التطبيقات  سوف نضع إطارا

ً
   خصيصا

للتطبيقات الت 

ة من عناوين االي ب     ( وواجهات برمجة التطبيقات . SDK)عن طريق تتطلب كمية كبي 

اضية ) اتللشبك خدمة كمزود  ىل  دمج النظام الخاص بك مع الشبكة الخاصة ( :ستكون قادرا عVPNالخاصة اإلفي 

اضية الخاصة بنا للسماح لك باإلختيار مابي   ماليي     ( من جميع أنحاء العالم . IP)عناوين اإلفي 

 

IPSX  (النظام األيكولوجي)كبنية للنظام 
ويمكن اآلن تحويل سوق  . سبيا ن  ة المتقدمة والحديثةالتكنولوجي مزايا ال بشكل كامل من IPSXنموذج اعمال سوف يستفيد 

نت ) ( إل  نظام ومبادئ جديدة تماما واالنتقال من الحلول الصعبة إل  نظام آل  المركزي بالكامل IPمشاركة عناوين اإلني 

نت.   الستئجار ومشاركة بروتوكوالت اإلني 
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وتوكوالت إال لعدد قليل من    الوقت الحال  ال يمكن الوصول ال  سوق تبادل الي 
 
الذين  الكبار  الالعبي   وف

وتوكوالت ولكن من تقدم  هيتفهمون احتياجات   لديهم أيضا الحلول التقنية لمشاركة او استئجار الي 
والت 

  تقدر بعدة مليارات  Blockchainتكنولوجيا 
  األعمال التجارية الت 

 
أصبح بإمكان الجميع المشاركة ف

  تقدم دعمها ال  الحكومة المركزية و 
  بيئة آمنة وسهلة . الدوالرات سنويا والت 

 
 توليد اإليرادات ف

 المشاكل الفعلية
عىل  اساس  العناوينبسبب انه ال يوجد حل بسيط لمشاركة  ه  أصول قيمة ومحدودة العدد  IPان عناوين فسابقا  نا كما ُذكر 

بت من هذا اإلتجا    اقي 
  اآلن .  عمحدد وفيما يىل  سنقدم بعض المشاريــــع والحلول الت 

 حت 

وع  ة إلدخال فكرة التعاون والتوجية إل  اكي  كم من الجماهي   TORمشر امج المجانية الشهي  وع من الي 
   وهو مشر

 
هذا  ف

واإلختيار عشوائيا من تلك القائمة وتشكيل طرق إتصال من  من العناوين النظام يقوم المستخدمون بتحميل قائمة اجمالية

  تواجههم : 
   -إختيارهم ومن المشاكل الت 

  ءاتصال بط   .1
ً
نت نظرا  لعدم وجود مكافآت من مشاركة بروتوكوالت اإلني 

  عدم وجود اقتصاد داخىل   .2

   األفعاللمسؤليات )ال تعرف ا .3
 استخدام عنوان االي ب   الخاص بك(. عند المستخدمون  يقوم بها الت 

 

 

 

اضيةالشبكة    عملية حركة مرور  (: VPN) الخاصة االفتر
 
ك بشكل آمن معلومات تستخدم هذة الشبكة التشفي  ف المشي 

اضية الخاصة يتم فك تشفي  المعلوماتالشبكة اإل وصول المعلومات الوبمجرد  . عي  شبكة آمنة
وإعادة ارسالها عي   في 

ونية   تفرضها المواقع اإللكي 
 عىل  التحايل عىل  القيود الت 

 شبكة اخري وآمنة أيضا ويمكن ان تساعد المستخدمي  

نت المستخدم من مشاهدة اال مواقع ويمنع التشفي  موفر خدمة لل همبع عادات تصفحويقلل من تت واألنظمة الحكومية ني 

  يواجهها مقدم
اضية الخاصة )زياراته وهذة ه  المشاكل الت   (: VPNو خدمة الشبكة اإلفي 

 

 يؤدي إل  صعوبة وصول بعض المستخدمي   هذا و  والطلب عليها عال   محدود  عدد عنواين االي ب   الجغرافية •

 حيث تقوم بعض المواقع بالتضييق عىل الطلبات العالية من عنوان واحد أو حظر العنوان خدمات مختلفة ال

اك ُيطلب من المستخدمي    •   حاجة ال  الخدمة لبضع ساعات او دقائق ل االشي 
 
  لو كانوا ف

 شهر كامل حت 
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وتوكوالت تكون صعبة من ناحية طرح  ة. محدد إطار أو حاجة عملية مشاركة الي 

وتوكوالت لديهم بعض اإلحتياجات المختلفه مثل : وع  -مالء مشاركة الي 

•   
 للخدمةاإلطار الزمت 

 عنواين العدد  •

•   
 
 تحديد الموقع الجغراف

 نطاق اإلستخدام •

•   
 
وتوكوالت المستخدمه ف  وما إل  ذلكsmtp/VPN/ HTTPالي 

 تكاليف االستخدام وتكاليف المدة الزمنية •

ة وتكاليف التعا •  قدالمدفوعات الصغي 

 -يواجه مقدموا الخدمات ايضا مشاكل مختلفة : 

الهواتف والتابلت  عناوين ( :كسب المال عن طريق مبادلةB2Cالعالقات بي   مؤسسات األعمال والمستهلكي   ) .1

  
 ()ال يوجد حل تقت 

 محددة  IPالتسويق :العثور عىل  عمالء لفئات  مشاكل .2

ة من الزمن  .3 ة قصي 
 اإلستئجار لفي 

 التعاقديةالتكاليف  .4

امات  .5  اإللي  

 تقديم الحلول

ات التكنولوجية   (: Blockchain) الخاصة باستخدام المي  

 مستخدم  كافة األنظمةالتكامل مع  •

وتوكول •  إنشاء سوق حيث يتم طلب تلبية عرض لخدمات مشاركة الي 

•   
 
وتوكوالت بإستخدام مرشحات مخصصة /السعر/الموقع الجغراف  مشاركة الي 

ة بإستخدام بروتوكول  •  والعقود الذكية ETHإداره المدفوعات الصغي 

 حفظ جميع المعامالت عي  البلوكشي    •

 (3.0اإلصدار )رؤيتنا وتطبيقات الويب 
نت نحن مقيدون بطرق مختلفة, وال يسمح لنا االستفادة من الخدمات والتطبيقات   الوقت الحال كمستخدم لالني 

 
ف

 بسبب الرقابة الت  تستخدمها مختلف مجموعات المصالح من جميع انحاء العالم. 

 

 اشكال عديدة ومنها مراقبة
 
نت الدول كل هذا ياب  الينا ف  شبكة االني 

 
 تصنيفات, بحيث يمكنهم انشاء حركة المرور ف

 بعض االماكن امر مستحيل
 
 هذا السياق تصبح خطرا واالنشقاق والخالف السياش ف

 
 . مختلفة لمواطنيها وف

نت ومزودي المحتوى ال يمكن التحكم ببطريقة مشابهة أصبح     هدفهم لرصد وتتبع  ولنمزودو خدمة اإلني 
 
يهدأوا ف

نت.  نت اليوم  واالتصاالت وسلوك كل مستخدم للمعلني   و أي وتعريف كل مستخدم عي  اإلني  يتم جمع وبيع نشاط اإلني 
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ائها. تحدث مثل هذة المعامالت  دون موافقة واعية من المستخدمي   ومع بشخص عىل استعداد لشر

ام   ي مفهوم للخصوصية الشخصية. ألتجاهل كامل وعدم احي 

توى الخاص بهم إل مناطق معينة بسبب قيود يتم تقييد الوصول إل المحتوى من قبل موفري المح

الملكية الفكرية وبسبب انخفاض تقييم المستخدمي   من بعض المواقع المحددة. ونحن ال ندين عىل 

  السياق الفعىل  ونموذج االقتصاد الجديد الذي يرتفع، ونحن نعتقد أن هذا هأي حال النظام الحال  وموقف
 
. ومع ذلك ف

عادل ل هكثي  من الجهات الفاعلة داخله، النظام قديم وغي   . وقد حان الوقت لتغيي 

نت انها شبكة موزعة بشكل كامل, مما يتيح للمستخدمي    تبادل المحتوى بشكل مباشر  ونعتقد ان مستقبل اقتصاد االني 

 فيما بينهم وبطريقة آمنة, بدون مشاركة هذه المعلومات مع األطراف الخارجية أو مزوج   الخدمة. 

 هذا ا 
 
 االقتصاد الداخىل للنظام االيكولوج  وتوفر طريقة  IPSXالتجاه  يسمح وف

 
لجميع الجهات الفاعلة بالمشاركة ف

سوف نقوم بدعم وتشجيع التطوير للتقنيات األخرى, للدعم وتقاسم الرؤية االقتصادية وتوليد االيرادات. وبطبيعة الحال 

ة   السنوات األخي 
 
 . وقد بدأ بعضها يعمل بنطاق واسع ف

  بيئة حرة مفتوحة 
 
الرقابة،  وبعيدة عنوهناك حاجة إل تكنولوجيا أفضل لتبادل البيانات، ومن أجل إتاحة تبادل البيانات ف

  االعتبار التطوير الجاري IPعناوين يلزم أخذ 
 
نت. ومع األخذ  ف وتوكوالت اإلني     باعتبارها العمود الفقري لي 

 
و  IPFSف

Swarm  .متناول اليد  
 
ها من الحلول ويبدو أن الوقت الالزم لتحقيق الالمركزية الكاملة ف  وغي 

 النهاية 
 
ستصبح اكير قابلية لتطوير شبكات اكير كفاءة, وستتضمن شبكة تعمل بكامل طاقتها للمدفوعات  blockchainوف

نت المجانية. هذا , مما يؤ IPsالمصغرة. ال  انه من السهل الدمج والتواصل مع اكي  حجم من  دي إل  اتاحة خدمة االني 

  انه متحرر من كل القيود والرقابة والخصوصية وايضا من 
نت المجاب  ال يعت  شر  من حيث الدفع بل يعت  المفهوم من االني 

ي لصوص  البيانات الشخصية الحساسة.  ومشي 

  أن يصبح المركزي تماما وخال  أسهل الطرق للمستخدمي   من جميع أنحاء العالم لمساعدة  IPSXوسوف توفر 
 
نت ف اإلني 

  جميع أنحاء  بطريقة سهلة تماما بي    IPsمن المصالح الفعلية لمختلف الجهات الفاعلة ومن خالل تقاسم 
 
المستخدمي   ف

 العالم . 
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 النهج التقني
. وسيتم نشر المواصفات الفنية األكير تفصيال عىل   

  هذا القسم سيتم عرض النهج الفت 
 
وثائق التصميم ف

 .  
  ه  قيد اإلنشاء حاليا من قبل الفريق الفت 

 الت 

 الجهات الفاعلة

  تتكون من : 
 -وُيمثل من ِقبل ثالثة جهات والت 

 IPلعرض أو طلب عناوين  IPSXمسؤول عن المستخدمي   / مسؤول عن الجهاز الذي يستخدم نظام  •

) سيتم بناء تطبيق جافا لجميع المنصات واألجهزة النقالة،  IPSXتطبيق جافا / الذي يعمل كواجهة مع نظام  •

(أجهزةوسوف تعمل كعميل عىل   
 المستخدم النهاب 

اضية الخاصةتطبيق  •  VPN( الذي يستخدم إلنشاء اتصاالت VPN) الشبكة االفي 

 

 

 :  -وفقا لدورالمستخدم عىل سبيل المثال، فالمستخدم هو واحد من هذين النوعي  

بمجرد اتمام  VPNبوضع اوامر لتأجيل تمثيل خادم  IPsاو قائمة عرض  IPمستخدم يوفر "مزود الخدمة" =  •

 الصفقة. 

 VPN, لتاجيل تمثيل عميل IPsاو قائمة اوامر بوضع طلب  IP"طالب الخدمة" = المستخدم الذى يستفيد من  •

 بمجرد اتمام الصفقة. 

  النظام من  بهالخاصة  المحفظةتتكون بيانات تحديد هوية المستخدم من عنوان 
 
وبعبارة أخرى يتم تمثيل المستخدم ف

 IPSXمحفظة خالل عنوان 

 

يوم ERC-20هو رمز ذو طابع خدم  متوافق مع  IPSXرمز    عىل البلوكشي   الخاص بااليثي 
عنوان  ويمكن استخدام ومبت 

وم للتعريف بالهوية )  (. IDااليثي 

 وصف الهيكل: نظام الطبقات: 

  ة مستويات: عىل ثالث IPSXيعمل نظام 

ونية واالرصدة كما اننا نقوم بتحليل بروتوكوالت  Ethereum Centralizerطبقة  - والعقود الذكية وادارة الحافظة االلكي 

ة   هذه الطبقة. Raiden الخاصة بالدفعات الصغي 
 
 ف

 االتصال/المزامنة مع العقد الذكية كما تنظم عملية مطابقة  IPSX Java Appطبقة التطبيق  -
 
ستنفذ واجهة المستخدم ف

 الصفقات. 

كاء قنوات التوزيــــع.  Java IPSXوعالوة عىل ذلك, فإن هذا سيكفل تطبيق   ادارة طبقة الخدمة المستمرة واالتصال بي   شر

 بي   الجهات الفاعلة.  VPNت تصاال هو تطبيق من طرف ثالث يستخدم ال  VPNالخدمة, تطبيق طبقة  -

 :  المكونات المنطقية للعقد الذك 
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 : ولديها كافة السجالت بالهيكلة التالية لمستخدمي   الخاصة با  IPSXرمزكميات إلدارة   (ID) المحفظة

Id- ونية للمستخدم  = عنوان الحافظة اإللكي 

  يمتلكها المستخدم ويستطيع الترصف بها عن =  الحساب -
طريق طلب خدمة أو عدد الرموز الت 

 التحويل

  ال تتوفر له  والمحجوزةالمملوكة للمستخدم   IPSX=عدد رموز  محجوز  -
للصفقات الجارية والمدفوعات المستقبلية والت 

  لحظة محددة ألي عمليات أخرى
 
 ف

 مكونات تطبيق جافا: 

:  - الملف الشخص    يدير ملفات تعريف المستخدم ويحتوي عىل قائمة من السجالت مع الهيكل التال 

- IP  ونية للمستخدم المحفظة= عنوان  االلكي 

  ذلك تصنيفه والتفضيالت العامة /  -
 
خزن معلومات عن المستخدم، بما ف

ُ
  ت

معلومات = هو بنية البيانات المعقدة الت 

 إعدادات / المعايي  / التاريــــخ

، هما قائمة أوامر  - الطلبب كتا تطبيق جافا. وله مكوني   رئيسيي   يدير أوامر)العرض / طلب( وردت من المستخدمي   عي 

(. وسیتم تسجیل أوامر العرض الواردة من موفري الخدمات وتسجیل الطلبات ROL( وقائمة الُمطالبات)OLLالعرض )

  
 
الشؤون القانونية والرئيسية عىل الهيكل التال  كقوائم  . ويشتمل كل من مكتب(ROL)الواردة من مقدم  الطلبات ف

 للسجالت: 

-  IP  ونية للمستخدم المحفظة= عنوان  الذي قدم الطلب االلكي 

تيب = تفاصيل النظام.  -  الي 

يدير الصفقات  بي   المستخدمي   وعىل أدق وجه تدير الصفقات بي   مقدم الخدمة الذي قدم طلب  - كتاب الصفقات

  سياق مطابقة  تم تحديدها سابقا بي   هذه األوامر. لديها قائمة من 
 
عرض ومقدم طلب الذي قدم طلب العرض ف

 :  السجالت مع الهيكل التال 

-  Provider Idونية للم ستخدم الذي قام بوضع طلب العرض وسيؤدي دور مقدم الخدمة عىل = عنوان الحافظة االلكي 

 مستوى الخدمة

-  Requester Id  ونية للمستخدم الذي قدم طلب الطلب وسوف تلعب دور الطالب عىل = عنوان الحافظة االلكي 

 مستوى الخدمة 

-  Deal تفاصيل الصفقة أي البيانات الُمجمعة من طلب العرض وطلب النظام = 

Status-  حالة الصفقة. سيتم تغيي  هذه الحالة خالل دورة حياة الصفقة وفقا لحالة األحداث الواردة من تطبيقات جافا =

  األقسام التالية. 
 
  تلك الصفقة، استنادا إل بروتوكول اتفاق موصوف ف

 
 ومن الجهات المشاركة ف

   وه  وظيفة تحدد التطابقات بي   أوامر العرض وطلب األوامر  - التوافق
 
 dealوتتحقق صفقة جديدة سيتم وضعها ف

book حي   طلب كتاب النظام القضاء عىل تلك األوامر من عرضها  
 
 ف

 تنفيذ بروتوكول االتفاقية
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  تظهر 
عند عمل صفقة عىل أساس حالة المتعهد وحالة المستخدم )أو تعيينها  هذة ه  النتيجة الت 

  حاالت خاصة( من الجهات الممثلة 
 
 للصفقة. تلقائيا ف

  تاريــــخ الحق. 
 
  ه  قيد اإلنشاء حاليا وسيتم إصدارها ف

  وثائق التصميم الت 
 
 يتم تقديم وصف العملية ف

 IPSXرمز 
  تعتمد عىل تقنية 

ويتم استخدامها كوحدة للتبادل بي   الجهات  ERC-20متوافقة مع ، Ethereumه  اداة رمزية الت 

  النظام األيكولوج   
 
 . IPSXالفاعلة ف

  يتم ختمها داخل النظام األيكولوج     IPSXيتم استخدام أيضا، س
وسيتم IPSXلدفع عمولة للمنصة لجميع التفاصيل الت 

وط العامة الستخدام    ه  حاليا قيد االنشاء والمراجعة من قبل اإلدارات القانونية   IPSXتعيي   الشر
وط معينة والت    شر

 
ف

 والفنية للفريق. 

  تقت IPSXسيتم توريد رموز 
وع وسوف الت  ة تمويل المشر   تم إنشاؤها خالل في 

ة الت  رص عىل مجموعة من العالمات الممي  

وع    مرحلة متقدمة من مراحل دورة حياة المشر
 
 يتم إصدار رموز أخرى ف

ة التمويل الجماع     تم إنشاؤها خالل في 
ة الت   الحد األقىص لعدد الرموز الممي  

)   
 
 )2018يناير  29تم التحديث ف

  المائة( 100) 1. 800 000ع: المجمو  -
 
 ف

  التمويل:  -
 
  المائة( 50)  900 000المشاركون ف

 
 ف

اتيجيي   jحوافز للم - كاء االسي    المائة(؛ 27.5)  495 000بني   األوائل والشر
 
 ف

  المائة(؛2.5 )  45000حملة مكافأة   -
 
 ف

اتيجيون  - كاء االسي    المائة(..  20)  360 000الفريق والشر
 
 ف
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يوم 1عند إرسال  بناء عىل الحد األعىل  IPSXرموز سيؤدي ال إنشاء عدد محدد من   IPSXب الخاص إل العقد الذك   ايثي 

يوم  . الذي سيحدد قبل عملية انشاء الرمز  ETH لاليثي 

 لن تكون هناك أي رموز إضافية أو تعدين بعد عملية انشاء الرموز. 

  الحالة المستقبلية(. سوف تكون الرموز قابلة للتحويل بمجرد ا
 
 النتهاء من التمويل بنجاح )هذا يجب أن يتم االتفاق علية ف

ة التمويل.  لم تباع وسيتم توزيــــع أي رموز  ة التمويل عىل المساهمي   بالتناسب مع المبلغ الذي ساهم خالل في   خالل في 

 

 فترة التمويل
  الكامل المستخدم من قبل فريق

ة التمويل ه  الجدول الزمت   لتأمي   األموال الالزمة لتطوير النظام االيكولوج    IPSXإدارة  في 

 : ة التمويل سوف تتكون من مراحل متعددة عىل النحو التال   في 

1.   
وع  - االستثمار اإلبتداب  والمستثمرين من هذة المرحلة سوف  IPSXهذة المرحلة تمت بالفعل ونحن مؤسس  مشر

 نوضح عىل خارطة الطريق كيف استخدمنا األموال من مرحلة التمويل هذة. 

كاء  - االستثمار الخاص .2  نوفمي  وستكون مفتوحة فقط للمستثمرين المعتمدين وكذلك الشر
 
وستبدأ هذه المرحلة ف

 مجال االعمال. 
 
اتيجيي   ف

  سيكون هناك حد ادب  لالستثمار  االسي 
 
 هذة المرحلة الت  سيتم الكشف عنها ف

 
ف

 الدورات الخاصة والفردية. 
 
 وقت الحق ف

  وقت مبكر ومن شأنها أن تكون عىل استعداد وقادرة  - ما قبل البيع .3
 
سيتم فتح هذه المرحلة ألعضاء المجتمع ف

اكات مختلفة مع منصات ما قبل البيع.   عىل حفظ السجالت كما نقوم بتحليل شر

 :هذه المرحلة دقيقة جدا, سنحلل االمرعىل محمل الجد قبل اإلدالء بأى معلومات عنها.  ع العامةعملية البي .4
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 هذا الموضوع, ونحن ال 
 
 غاية االهمية والحساسية ف

 
وكما يعلم معظمكم ان الجانب القانوب  هو ف

 نريد عالج هذا بطريقة سهلة غي  مسؤولة. 

كة عىل تحديث الم ة المقبلةسنقوم بنشر موقف رسم للشر  الفي 
 
 دونة  ف

 استخدامات التمويل
ستخدم فقط  لصالح تنميه 

ُ
ة التمويل ست .  IPSXاالموال الت  ُجمعت خالل في   والنظام االيكولوج 

  األيام القادمة بجانب النسخة الجديدة )  
 
  بعد 0.2وسيتم نشر توزيــــع أكير تفصيال لألموال ف

وع المستند التقت  ( من مشر

 الجولة األول من االستعراضات. 

 خارطة الطريق
وع. وكما قيل سابقا، فإن المرحلة األول من التمويل قد جرت بالفعل، وكان أعضاء الفريق هم أول من قاموا بتمويل   المشر

  ُجربت حت  اآلن وتحدد المعالم المستقبلية: 
 وفيما يىل  وصف لألنشطة الت 

 2017أغسطس 
وع بي   فريق اإلدارة والمستشارين.  -  تم مناقشة تفاصيل المشر

 2017سبتمبر 
 المسودة األول للموقع الشبك  للملكية الفكرية، وتم تنفيذ  -

التصميم والتطورات بدأ العمل عىل هذا المفهوم، وتم نشر

 األول للموقع. 

  سويشا، اتخذت منطقة زوغ من قبل إدارة 
 
كة جديدة ف ، والقرار إلنشاء شر  

، تم تعريف الهيكل القانوب    سبتمي 
 
أيضا ف

  بلدة زوغ )
 
  ف

 (Zugالفريق. وستجرى جميع العمليات من الكيان القانوب 

 2017أكتوبر 
 م األولية ووثائق التصميم. بدأ الفريق النام  العمل عىل المفاهي -

رحب بك دانيال باراشيف( -
ُ
 انضم أول مدير المجتمع إل الفريق دانيال باراشيف )ن

  رومانيا للدوائر الفنية وإدارة التنمية  -
 
  بوخارست ف

 
تتح مكتب جديد ف

ُ
 اف

-   
 
  سويشا ف

 
 (Zurich) زيورختم افتتاح مكتب جديد ف

 2017نوفمبر 
ة التمويل  -   بتحلیل إمکانیات وخیارات إدارة عملیة تعبئة جماعیة کاملة ومتوافقة تماما مع تبدأ في 

ویقوم الفریق القانوب 

 الجمھور

  والمشاركة المجتمعية ستبدأ.  -
  سيتم االنتهاء من الموقع، ونشر مستند تقت 

 2018 
 يبدأ تطوير تطبيقات جافا لمنصة مختلفة.  -
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  الوقت الراهن ليس وسيتم تفصيل الخطوات المستقبلية عىل ا
 
، كما ف  

لنسخة التالية من المستند التقت 

 لدينا رؤية كاملة لدورة حياة التنمية. 

 فريق العمل
  :https://www.ip.sx/IPSX.يمكنك رؤية الفريق األساش  عىل قسم الفريق من موقع ويب 

 IPSXجميع أعضاء الفريق من موقع صفحات لينكدإن الخاصة بأيضا يمكنك الوصول إل 

كة  .  IPSXسنقوم بنشر معلومات عن فريق العمل والعالقة بينهم وبي   شر
ً
  مدونة مستقبال

 
 ف

  ( للSlackويطلب الفريق من جميع أعضاء المجتمع المهتمي   باالنضمام إل قناة سالك )
 
ر يتطو  تعرف عىل التقديم ف

 :  
 
وع ويجري حت  اآلن مع اإلعالنات المستقبلية ف   https://slack.ip.sxالمشر

  ترك لنا ردود الفعل عىل 
 
دد ف  . george@ip.sxشكرا ألخذ بعض الوقت لقراءة هذة التفاصيل  ال تي 

 سنكون سعداء للرد

 

   

                 

 

 

 

 

جيو دراجونس                                       جورج بونيا               سي 
 

 

 

 

 

 

 

                   

  2017اكتوبر  31بوخارست, 

https://slack.ip.sx/

