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SUPERSET

ملخص
في الرياضيات  ،السعة هي مجموعة تحتوي على
مجموعة أو مجموعات أخرى

 Supersetهو نظام يتيح ألي شخص إنشاء عقود ذكية باللغة اإلنجليزية من متصفح ويب أو هاتف جوال
ويتم نشرها تلقائيًا على شبكة  . Supersetيمكنك إنشاء عقد ذكي  Supersetالذي يدفع لصديقك مبل ًغا
معي ًنا كل شهر  ،أو ينشئ عق ًدا ذكيًا يدفع ل  500شخص في البحث الذي تحتاج إلى القيام به في آالف
المعالم التاريخية من القرن الثامن عشر .يمكن استخدام  Supersetلتكرار المنتجات التي جمعت الماليين
من خالل اإليكو بشكل كامل.
ستتمكن  Supersetمن إدارة شركة كاملة (باستخدام عقد بسيط ذكي باللغة اإلنجليزية  ،في أي مدينة أو
بلد  ،مع كفاءة اآللة بدون إسراف أو إضاعة  .االحتماالت ال حدود لها .يتم تشغيل عقود  Supersetالذكية
بواسطة توكن  ERC-20يسمى توكن . SUPER
تصف هذه الورقة البيضاء منصة  Supersetوكيفية عملها .نحن نقدم الشفافية في التوكن الخاص بنا  ،و
المنصة  ،وخارطة طريق مستقبلية للتطوير والتوسع .سنناقش كيفية قيام  Supersetبإنشاء قيمة لمبدعي
العقود والمستخدمين والمحللين والمطورين  ،في إطار عملة رقمية  ،وكيف يقدم نموذجنا مميزات على كل
منتج تقريبًا آخر رقمي.
يمكن أن تعمل  Supersetعلى أي بلوكشين ) ،Neo ، Ethereumإلخ) التي لديها عقود ذكية .بهذه الطريقة
 ،فإن  Supersetهي طبقة أعلى العمالت الرقمية و بلوكشين.

www.superset.ai
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الخلفية
ً
تحوال نموذج ًيا لتعزيز الالمركزية من خالل تقديم عنوان مفتوح عالمي
مع ظهور البتكوين في يناير  ، 2009أنشأت
موزع .أثبت المفهوم المركزي وراء البتكوين للعديد أنه ال توجد حاجة للبنوك المركزية  ،بدءا بالحركة نحو
"الالمركزية" .تم تسريع هذه الحركة الثورية في عام  2015مع إطالق بلوكشين إيثريوم وإدخال عقود الذكية،
والتي تمكن أي مطور من إنشاء نوع جديد من تطبيقات المركزية ،يشار إليها باسم " . "dAppsهذه التطبيقات
تستخدم القوة من بلوكشين للسماح لنقل األصول بشكل آمن وموثوق داخل شبكة إيثريوم  ،مما يلغي الحاجة
إلى وسطاء مركزيين من العديد من النماذج التجارية.

في الربع الرابع لعام  ،2017حقق البيتكوين و اإليثريوم أعلى مستوياته على اإلطالق ( 1بتكوين تجاوز( 19،000 $
,والذي دفع القيمة السوقية اإلجمالية للعمالت الرقمية إلى مئات المليارات من الدوالرات.

أصبحت تقنية بلوكشين و الدفتر المحاسبي الموزع االتجاه السائد  ،حيث يتمتعوا بمعدل اعتماد متزايد من
المستثمرين في جميع أنحاء العالم.

واحدة من أفضل األشياء عن بلوكشين أنه ،بسبب نظام ال مركزي موجود بين جميع األطراف المسموح بها،فإنه
ليس هناك حاجة للدفع للوسطاء (السماسرة) ،و يوفر الوقت و يقيك من الصراع .تعاني بلوكشين من مشكالتها
 ،لكنها أكثر أمانًا من األنظمة التقليدية  ،وهذا هو السبب الذي يجعل البنوك والحكومات تتجه إليهم.

بالعودة لعام  ،Nick Szabo ،1994وهو باحث قانوني ،محلل رقمي ،ادرك ان الدفتر المحاسبي الموزع -
الالمركزي يمكن أن تستخدم للحصول على عقود الذكية ،واال يدعى عقود ذاتية التنفيذ و عقود بلوكشين ،أو
عقود رقمية .في هذا الشكل ،يمكن تحويلها إلى رمز عقود الكمبيوتر وتخزينها و repli-تسلمت على النظام
والتي تشرف عليها شبكة من أجهزة الكمبيوتر التي تعمل على بلوكشين .سيؤدي ذلك أي ً
ضا إلى استجابة
رئيسية مثل تحويل األموال وتلقي منتج أو خدمة.

www.superset.ai
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االتجاه السائد ،
العملة الرقمية هي
H
استمتع باالعتماد المتزايد
من قبل المستثمرين في جميع أنحاء العالم.

تساعدك العقود الذكية على تحويل األموال أو الممتلكات أو األسهم أو أي شيء ذي قيمة بطريقة شفافة
وخالية من النزاعات مع تجنب خدمات وسيط .أحد أفضل األشياء المتعلقة بالعمالت الرقمية والعقود الذكية هو
أنه يمكن ألي شخص أن يتعامل على المستوى العالمي بدون وسطاء غاليين.

واحدة من أفضل الطرق لوصف العقود الذكية هي مقارنة التكنولوجيا آللة البيع .عادة  ،يمكنك الذهاب إلى محام
أو كاتب العدل  ،و الدفع لهم  ،واالنتظار في حين تحصل على الوثيقة .مع العقود الذكية  ،يمكنك ببساطة وضع
البتوكين في آلة البيع (أي دفتر األستاذ)  ،و الضمان الخاص  ،أو رخصة القيادة  ،أو أي مستند آخر مهم إلى
حسابك .واألكثر من ذلك  ،فإن العقود الذكية ال تحدد القواعد والعقوبات حول االتفاق بالطريقة نفسها التي
يحددها العقد التقليدي  ،بل تفرض أي ً
ضا تلك االلتزامات تلقائيًا .كل ذلك دون التكاليف والوقت المطلوب
للمستشار القانوني والبنوك والقضاة.

االستثمار في الشبكات الالمركزية يتم بشكل متزايد من خالل عمليات اإليكو التمويل الجماعي للعمالت
الرقمية  .مع ذلك  ،ليس من السهل على الشخص العادي أو الشركة إنشاء عقد ذكي أو جمع األموال من
سوق العمالت األجنبية .هناك عدة أسباب لذلك .واحدة من أبرز األسباب هي الطبيعة التقنية للغاية للعمالت
الرقمية و عروض العملة األولية.

في الحالة الراهنة لسوق العملة الرقمية  ،إذا كنت ترغب في إنشاء عقد ذكي أو إيكو ) عرض عملة أولية) ،
يجب أن تعرف كيف تكتب البرامج  ،وتدون شفرتك  ،وتنشرها على شبكة اختبار  ،ثم تشغلها على الشبكة
المباشرة  ،وهو أمر غير ممكن للجميع .خالف ذلك  ،عليك أن تدفع لشخص يعرف لغة برمجة العقد الذكي
لترجمة أفكارك إلى عقد ذكي  ،واختباره  ،ثم نشره على بلوكشين ) وأتمنى أن يكون قد قام به بشكل
صحيح وجدير بالثقة) .هذا يقيد السوق الرقمي بأكمله عن طريق منع أو الحد من ما يمكن أن يبنيه الناس و
يقدموه إلى السوق.

www.superset.ai
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وصف المنتج
Supersetهو نظام يتيح ألي شخص إنشاء عقود ذكية باستخدام اللغة اإلنجليزية العادية .تشكل أنظمة
البرامج المتعددة السحابية نظام . Supersetيمكن لـ  Supersetالعمل مع العقود الذكية على أي بلوكشن
لتخزين جزء هام من العقد الذكي (مثل نص العقد الذكي) على بلوكشين .يمكن لـ  Supersetبعد ذلك قراءة
البيانات التي يحتاجها بلوكشين لتشغيل العقد الذكي.

تدير Supersetعقودها الذكية الخاصة بها على بلوكشين  ،وتتفاعل مع العقود الذكية على بلوكشين أثناء
تشغيله .يوضح الرسم البياني أدناه نظرة عالية المستوى لبنية نظام. Superset

عقد
Superset
الذكي

عقد
Superset
الذكي

عقود إيثريوم
الذكية

عقود إيثريوم
الذكية

عقد
Superset
الذكي

عقد
Superset
الذكي

خوادمSuperset

عقود إيثريوم
الذكية

بلوكشين ايثريوم
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سيتم دعم اللغات األخرى في المستقبل (العربية  ،اإلسبانية  ،الصينية الشمالية  ،الهندية) .يمكن
للمستخدمين إنشاء عقد ذكي من خالل وصف ما يحدث في العقد الذكي.
يمكن نشر العقود الذكية عل ًنا أو سرًا للمستخدمين اآلخرين في  Supersetللتفاعل معها .يمكن
للمستخدمين جعل عقودهم الذكية مجانية للجميع الستخدام أو تعيين رسوم الترخيص الستخدام عقدهم
الذكية .ال يمكن للمستخدمين الوصول إلى العقود الذكية الخاصة إال من قِبل الناشر الذي تمت دعوته
لعرض العقد الذكي .يمكن الوصول إلى العقود الذكية العامة من قبل كل مستخدم في نظام. Superset

من خالل نشر عقد ذكي  ،يمكن للمستخدمين اآلخرين االنضمام إلى العقد الذكي والتفاعل معه.
يمكن أن تكون عقود  Supersetالذكية ذاتية اإلنهاء ("ينتهي هذا العقد في  23ديسمبر  2018الساعة 5:35
مسا ًء بتوقيت جرينتش" أو يعمل إلى األبد .يمكن للمستخدمين التفاعل مع عقود  Supersetالذكية عن
طريق إرسال ملفات أو عمالت رقمية إلى العقود الذكية (التي يتم تحويلها إلى توكنز ( Supersetعلى موقع

Supersetأو عبر تطبيق الجوال.
بحلول شهر مايو  ، 2018سيكون لدى  Supersetعقد ذكي والذي يدير نظام المحكمة .ستسمح
 Supersetلجميع المستخدمين داخل  Supersetبالتصويت على التعديالت  .سيتم إصدار تفاصيل حول

نظام التصويت للقانون في  1مايو .2018
سيكون لدى  Supersetعقد ذكي آخر يدير نظام محكمة رقمية مجهولة الهوية .في البداية  ،سيختار عقد
نظام المحاكم الذكي فقط المحكّمين العشوائيين من المجموعة الكاملة لمستخدمي  Supersetالذين

لديهم درجة سمعة أعلى من حد معين  ،للتحكيم في أي نزاع بشأن العقود الذكية.
كما سيقيد العقد الذكي لنظام المحاكم التكاليف لتعويض (وتحفيز) المحكّمين الرقمية من األموال المرسلة
إلى العقد الذكي.

 SUPSEETهو نظام يسمح ألي شخص بإنشاء عقود ذكية
باستخدام اللغة اإلنجليزية.

www.superset.ai
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عمل Superset
هنا هو طريقة مبسطة لكيفية استخدام  Supersetمن منظور شخص أنشأ عقد الذكية:
1
يريد المستخدم إنشاء عقد ذكي الذي يقوم بشيء ما (على موقع ويب ) Superset
2

يمكن للمستخدم االختيار من قائمة بالعقود الذكية الحالية التي تم إنشاؤها بالفعل أو إنشاء واحدة جديدة.
3

ينهي المستخدم عقده الذكي ويحفظه.
4

يمكن للمستخدم تبديل العقد الذكي غير المنشور إلى وضع "اختبار" .يمكن للمستخدم بعد ذلك محاكاة اإلجراءات
(إرسال ملف أو ملف مشفر) التي يجب أن تحدث عند نشر العقد وتشغيله على الهواء مباشرة.
5

عندما يكون المستخدم مقتن ًعا بأن العقد الذكي يعمل كما تصوروه  ،يمكنهم إيقاف تشغيل وضع "االختبار".
ينشر المستخدم عقد  Supersetالذكي ليكون مرئيًا بشكل عام أو خاص لمستخدمي  Supersetاآلخرين.

6
7

يتم إدراج العقد الذكي الجديد في قائمة األخبار الخاصة بموقع ويب  Superset.تعرض خالصة األخبار أحدث العقود
الذكية التي تم نشرها (ولم يتم وضع عالمة عليها خاصة) بحيث يمكن للمستخدمين اآلخرين المشاركة في العقود
الذكية .ستستخدم خدمة األخبار خوارزمية تدريجية مثل  Reddit.comالختيار العناصر األعلى لعرضها في قائمة
األخبار.
يمكن ألي مستخدمين آخرين أن يشاهدوا عق ًدا ذكيًا مهتمين به على صفحة األخبار بحيث ينقروا على العقد الذكي
لبدء عملية االنضمام إليه.

8

أي مستخدم في  Supersetيمكنه "إبداء اإلعجاب" أو "عدم اإلعجاب" بعقد ذكي تم نشره على ملف األخبار .كما
يمكن عرض أعلى العقود الذكية التي صوت عليها (Supersetفي غضون فترة زمنية) على صفحة األخبار.

9

يمكن للمستخدم إرسال عملة رقمية (بيتكوين  ،إيثريوم  ،إلخ) أو ملف إلى العقد الذكي لالنضمام إلى العقد الذكي.
يتم تحويل أي عملة رقمية يستلمها  Supersetإلى توكن بشكل تلقائي .ما يتم إرساله

10

إلى العقد الذكي يعتمد على ما يتطلبه العقد الذكي لبدء المستخدم في العقد الذكي (قد يتطلب بعضها مل ًفا أو
عملة رقمية ).
بعد إرسال العملة أو الملفات المطلوبة  ،واستيفاء شروط العقد الذكي  ،يتم إنهاء العقد وإلغاء تنشيطه.

www.superset.ai
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8

رؤية الكمبيوتر في عقود
 SUPERSETالذكية

يتضمن  Supersetالقدرة على االستفادة من رؤية الكمبيوتر مباشرة ضمن عقد ذكي .هذا يعني أن
Supersetقادرة على التعرف على األشخاص واألماكن واألشياء وغير ذلك في أي ملفات مضمنة أو مرسلة
إلى عقد  Suprasetالذكي.

رؤية الكمبيوتر داخل العقد
يمكن استخدام  Supersetللتعرّف على الكائنات داخل الصور أو الفيديو بينما ال يزال العقد الذكي لـ
 Supersetفعاال ً ومستمرًا .تخيل أنك تريد إنشاء كتالوج صور ألنواع مختلفة من األشجار مصدرها
مستخدمي. Supersetيمكنك تحديد ضمن العقد الذكي أن الصورة يجب أن تحتوي على شجرة.
فيما يلي مثال لكيفية استخدام هذه الوظيفة .يمكنك كتابة عقد  Suprasetالذكي الذي يحتوي على هذا
النص:
»يرسل الناشر األموال لهذا العقد.
»يرسل العميل ملف صورة إلى هذا العقد.
»يحتوي ملف الصورة على شيء باألوراق والفروع والجذور.
»عندما يوافق الناشر على الصورة  ،يتم تحويل األموال إلى العميل..
اآلن عندما يكون العقد نشطًا  ،يمكنك إرسال أموالك إلى العقد .إذا أرسل شخص ما صورة إلى عقد
 Supersetالذكي  ،فسيقوم  Supersetتلقائيًا بالبحث عن شجرة داخل الصورة .إذا عثرت على شجرة في
الصورة  ،فحينئ ٍذ تُعلم الناشر بالحصول على موافقة الناشر .وبمجرد موافقة الناشر  ،يتم الدفع للعميل الذي
أرسل الصورة باستخدام توكنز  ، SUPERوسيتمكن الناشر من الوصول إلى ملف الصورة داخل مستودع
الملفات في عقد  Suprasetالذكي.

www.superset.ai
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البحث بجميع الملفات داخل العقد
تخيل أنك تبحث عن  435عضواً في مجلس النواب األمريكي وتحتاج إلى فيديو وصور لكل عضو .يمكنك
إنشاء عقد  Suprasetالذكي الذي يحدد أنك ستدفع  1دوالر لكل فيديو أو صورة تحتوي على ممثل .بعد أن
يرسل المشاركون في العقد الذكي جميع الصور والفيديو إلى عقد  Supersetالذكي الخاص بك  ،يتم
إغالق العقد .إذا أردت العثور على جميع الصور التي تحتوي على ممثلين بالقرب من الشاطئ  ،يمكنك
البحث في العقد الذكي عن "أرني أي صور أو فيديو مع الرمل والماء" للعثور على جميع الصور  /الفيديو ذات
الصلة التي يريدونها.

www.superset.ai
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تطبيق اللغة الطبيعية في عقود
SUPERSETالذكية

يتضمن  Supersetالقدرة على االستفادة من معالجة و تطبيق اللغة الطبيعية  ،مباشرة داخل عقد ذكي.
يمكن أن يشير عقد  Supersetالذكي إلى نفسه (بحث ذاتي مرجعي) ضمن العقد الذكي.

يمكن للمستخدم استخدام  Supersetللتعرف على مستند تم إرساله إلى عقد ذكي يحتوي على نص
حول رجل من برشلونة  ،أسبانيا سافر إلى سيدني بأستراليا للتنافس في األولمبياد.
»يرسل ناشر األموال إلى هذا العقد.
»يرسل العميل ملف  PDFإلى هذا العقد.
»يشير ملف  PDFإلى رجل من أوروبا سافر إلى أستراليا للمشاركة في منافسة رياضية.
»عندما يوافق الناشر على الصورة  ،يتم تحويل األموال إلى العميل.
في نص عقد  Suprasetالذكي أعاله  ،يرسل ناشر العقد الذكي األموال إلى العقد .بعد ذلك  ،يمكن
لمستخدم ( Supersetالعميل) إرسال ملف  PDFإلى العقد الذكي .يتم قبول ملف  PDFفقط إذا كان يحتوي
على نص بداخله يتحدث عن جون سميث من برشلونة  ،أسبانيا الذي سافر إلى سيدني  ،أستراليا
للتنافس في األولمبياد.

www.superset.ai
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INSTAGRAM, QUICKBOOKS,
SALESFORCEو غيرها في
عقود  SUPERSETالذكية

لدى  Supersetالقدرة على الوصول إلى الخدمات الخارجية مثل  Instagramو  QuickBooksو Google
Driveو  Goo Dle / Sheetsو  Salesforceو  Stripeو  Gmailو  Dropboxوما إلى ذلك مباشرة ضمن عقد
ذكي.

أحد األمثلة على كيفية االستفادة من هذه الخدمات  ،هو إذا كنت ترغب في إنشاء عقد  Suprasetالذكي
الذي يدير حملة مبيعات ربع سنوية من عملك .افترض أنك تريد أنك نريد أن يقوم موظفين المبيعات بتوجيه
عمالء جدد لموقعك على الويب وإلدخال عمالء جدد إلى نظام إدارة عالقاتك ) (CRMمثل. Salesforce

الناشر

البائع

عقد  Supersetالذكي

www.superset.ai
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يمكن للمستخدم إنشاء عقد ذكي لحملة المبيعات الفصلية التي تحتوي على النص التالي:
»ينقل الناشر األموال إلى حساب الضمان.
»يرسل العميل المستلم عنوان  URLأو ملف .PDF
»إذا وافق الناشر على العميل  ،فسيتم تعريف العميل بأنه بائع.
»إذا تمت إضافة عميل جديد على  ، Stripeفقم بنسخ معلومات العميل إلى .SalesForce
»في  1من كل شهر  ،ادفع لكل بائع  2500دوالر.
»قم بإنهاء العقد بعد  30سبتمبر ..2019
في نص عقد  Suprasetالذكي أعاله  ،تحدد شروط العقد أن ناشر العقد يجب أن يرسل أمواال ً إلى العقد
الذي سيحتفظ به في حساب الضمان .بعد ذلك  ،إذا قام شخص ما (عميل) بإرسال عنوان  URLأو ملف
PDFإلى العقد الذكي  ،فيمكن للناشر الموافقة على الشخص .إذا كان حساب  Stripe.comللناشر لديه
عميل جديد تمت إضافته إليه  ،فيمكن لـ  Supersetإضافة العميل الجديد إلى . Salesforceيدفع لكل بائع
 2500دوالر في اليوم األول من كل شهر.
كمثال آخر  ،تخيل أن المؤثر أراد أن يستفيد من اإلنستغرام الخاصة به عن طريق كتابة عقد Superset
الذكي الذي يوضح بالتفصيل كيفية رغبته في الدفع والموافقة على الصور المستخدمة.

المستلم

المرسل

قبول أو رفض

عقد  Supersetالذكي

www.superset.ai
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يمكن للمستخدم إنشاء عقد ذكي يحتوي على النص التالي:
» ينقل الناشر األموال إلى حساب الضمان.
» يرسل العميل المستلم صورة.
» إذا وافق الناشر على الصورة  ،يتم نشر الصورة على إنستغرام العميل ويتم نقل الضمان إلى العميل
» قم بإنهاء العقد بعد  23أغسطس 2019
سيحتاج ناشر عقد  Supersetالذكي إلى االتصال بكل خدمة خارجية (دروبوكس  ،إلخ ).المشار إليه في
العقد الذكي ويفوض  Supersetللوصول إليها قبل نشر العقد الذكي.

تعمل  Supersetحاليًا مع:

www.superset.ai
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توكنز Superset
ستقدم  Supersetتوكن ) ( SUPERوالذي سيتم استخدامه لتشغيل نظام  supersetبالكامل .سوف تقبل
العقود الذكية التي تحمل اسم  Supersetعمالت رقمية أخرى ولكن سيتم تحويلها جميعها إلى توكنز قبل
أن يستخدم عقد  Supersetالذكي العملة الرقمية .يتم االحتفاظ بتوكنز  SUPERفي حساب الضمان الخاص
بالعقد الذكي حتى ينقل عقد  Supersetالذكي التوكنز إلى أحد المشاركين في العقد الذكي.

إذا لم يكن نص عقد  Supersetالذكي بطول معين من األحرف  ،فيمكن تخزين النص بعقد ذكي تم إنشاؤه
على بلوكشين .إذا كان نص عقد  Supersetالذكي قد تجاوز كمية معينة  ،فيمكن لـ  Supersetإنشاء شفرة
تجزئة  SHA-256لنص العقد الذكي وتخزين التجزئة على بلوكشين  hashcode .هو بصمة فريدة لبعض
البيانات التي تتغير إذا تم تغيير أي شيء داخل النص.

 SUPERSETستعرض توكن (يسمى  )SUPERالذي سيتم استخدامه
لتشغيل نظام  SUPERETبأكمله.

www.superset.ai
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يمكن ل  SUPERSETإنشاء
واستبدال فردي لمنصات
اإليكو
يمكن لـ  Supersetتكرار منتجات اإليكو األخرى بشكل كامل داخل. Supersetتعتبر  Supersetقوية ج ًدا ،
ويمكن استخدامها إلنشاء حمالت إيكو فردية  ،شركات مؤتمتة  ،وحتى بناء إصدارات الجيل التالي من
المنتجات الحالية التي تم إطالقها بالفعل مع حمالت اإليكو التي تجمع ماليين الدوالرات (على سبيل
المثال ،Verify.as ،www.Gitz.io ،www.Gems.org ،www. ConnectJob.io ،: www. SmartBillions.com
 ،www.Krios.io ،BeeTo-ken ،Variabl.ioوغيرها ).

يمكن للمستخدم بسهولة إنشاء منتج مثل)  (SmartBillionsاليانصيب الرقمي ببساطة عن طريق وصف
عقد ذكي يتضمن اليانصيب وما هي النسبة المئوية لألموال التي تستخدم في توزيع األرباح و الجائزة
الكبرى.

www.superset.ai

17

SUPERSET

يمكن للمستخدم إنشاء عقد ذكي يحتوي على النص التالي:
» ُيعرف جميع العمالء بالعبي اليانصيب
» ينقل ناشر األموال إلى حساب الضمان المسمى صندوق اليانصيب
» يتم تعيين معرف فريد لكل عميل
» بعد  14يو ًما من إنشاء العقد  ،ال يقبل أي عمالء جدد
» بعد  15يو ًما من إنشاء العقد  ،قم باختيار العب يانصيب واحد بشكل عشوائي ونقل  ٪90من الضمان إلى
العب اليانصيب.
»حتى  ٪10من الضمان لجميع الالعبين اليانصيب..
مع  6خطوط فقط من اإلنجليزية السهلة  ،يمكن لـ  Supersetإنشاء إيكو تشفير اليانصيب بشكل مشابه
لتلك التي جمعت ماليين الدوالرات .يمكن أن تقدم  Supersetقيمة أكبر للمستخدمين  ،ألنها تستطيع
تخصيص اليانصيبات الرقمية للمدارس والشركات والمدن التي تحتاج إلى بنية أكثر و توزيعات متغيرة .كل
هذا يمكن أن يتم فقط ببضع خطوط أخرى من اإلنجليزية السهلة.
) Gitz.io (https://gitz.io/هو نظام توكن للمواهب  ،يدفع للمستخدمين في توكنز ) ( Gitzإلحالة
الموظفين المحتملين إلى شركات توظيف.

www.superset.ai
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يمكن لمستخدمي  Supersetإنشاء نسخة مخصصة من  Gitzليكون نظام توكن للموهبة يقوم بدفع
المستخدمين إلحالة الموظفين المحتملين إلى شركات توظيف ولكنهم يتبرعون بالدفع إلى مؤسسة خيرية
عشوائية من اختيارهم .يمكن أن تنشئ  Supersetمنصة توظيف المركزية للشركات الستخدامها مع عدد
قليل من الجمل البسيطة .هذه العقود الذكية غير قابلة للتغيير  ،وهي تُعد بمثابة مجموعة من المواهب
العالمية االجتماعية المترابطة .سيتم تقليل الوقت والتكاليف الالزمة لملء األدوار بشكل كبير بالنسبة
للشركات  ،ويمكن للشركات األصغر أن تستفيد من قوة شبكتها دون االستعانة بجهات توظيف أو دفع
رسوم تساوي في بعض األحيان ثلث المرتبات لشركات البحث المحتجزة .يمكن بسهولة زيادة المكافأة
لألدوار القاسية مع جملتين فقط من اإلنجليزية السهلة أو يمكن إنشاء مقياس متحرك لتحفيز اإلحاالت.

) VariabL (www.Variabl.ioعبارة عن منصة لتمكين تداول المشتقات على إيثريوم .

في نظام  ، VariabLأحد المتداولين يعتقد أن اإليثريوم في طريقها إلى االرتفاع ويرغب في الربح  ،والمتداول
الذي يعتقد أن اإليثريوم يتراجع ويرغب في تحقيق الربح  ،يتم الجمع بينهما في عقد ذكي .يعتمد ربح من
يصنع أو يفقد المال على سعر السوق لإليثريوم و يتم إقراره من خالل العقد الذكي تلقائياً .يمكن نسخ هذا
المنتج المشتق من  VariabLوتخصيصه بواسطة مستخدم  Supersetضمن عقد  Supersetالذكي ثم
استخدامه من قبل أي شخص يجلس في أي مكان في العالم يريد تداول المشتقات.
يمكن أن تعمل  Supersetفوق أي (إيثريوم  ،بلوكشين أو  ، ، Neoإلخ) التي لديها عقود ذكية .بهذه الطريقة
 Superset ،هي طبقة فوق كل العمالت الرقمية والبلوكشين .

www.superset.ai
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نظام المحكمة الرقمي
سوف تحتوي  Supersetعلى أول نظام محكمة رقمية يحكم للنزاعات المتعلقة بالعقود الذكية  ،وهو نظام
المركزي للمحاكم على اإلنترنت غير ملتزم بالحواجز التقليدية مثل السلطات القضائية الوﻃنية أو حدود دولة
واحدة.

في حال وجود نزاع على عقد  Supersetالذكي الخاص  ،يمكن ألي من الطرفين طلب التحكيم من خالل
نظام المحكمة الالمركزية في  .Supersetيمكن ألي شخص حل النزاعات بين طرفين باستخدام نظام
المحاكم الالمركزية  ،وهي سلطة قضائية رقمية تعمل فقط عبر اإلنترنت وتستخدم مستخدمي Superset
مجهولين (يعملون كمحكّمين) لحل مشكالت العقود الذكية.

01

02

النزاع يحدث

تصعيد للتحكيم
Dispute escalated
to a pull of at least
5 arbiters

مرسل

مستقبل

Sender & Recipient pay
cost of arbitration

مرسل

Description of incident
Proof of evidence

المستقبل

نتائج التحكيم

03

04

التحكيم
?Is recipient at fault
25% 50% 75% 100%

or

المستقبل

Result determines
% of deposit paid to
Recipient or Sender

المرسل

www.superset.ai
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Arbiters vote on
the case and
are awarded
rewards by voting
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ستعمل عملية التحكيم بطريقة يمكن التنبؤ بها .أوال ً  ،سيتم اختيار مجموعة من المحكّمين الالمركزيين عشوائياً (سيتم
اختيار المستخدمين الذين حصلوا على درجة سمعة أعلى فقط) .بمجرد تأكيد جميع المحلفين لتوافرهم  ،يمكن لجميع
المشاركين تقديم أي أدلة وحجج لديهم .سيراجع المحكّمين األدلة ويمكن لكل منهم التصويت على نتيجة العقد الذكي.
سيحصل المحكّمين على مبلغ صغير من التعويض (مأخوذ من أموال العقد الذكي في الضمان) .إذا لم يكن هناك ما
يكفي من المال في الضمان  ،يجب على كال الطرفين في العقد الذكي إرسال ما يكفي من المال لبدء التحكيم .قبل 30
يو ًما من إصدار الربع األول والثاني  ،سيتم نشر المزيد من التفاصيل حول نظام المحاكم الرقمي.
عقود تأمين رقمية
نظرًا ألنه يمكن استخدام  Supersetلكتابة المشتقات (عبر عمالت رقمية متعددة)  ،يمكن استخدام  Supersetأيضاً
إلنشاء عقود تأمين.
يمكن بناء نظام اقتصادي كامل حول بعض العقود الذكية األساسية الخاصة بشركة . Supersetإذا تخيلت شخ ً
صا ينشئ
عق ًدا فائ ًقا لـ  Suprasetلجمع األموال بشكل فعال لمشروع  ،فإن العمالء الذين يساهمون بأموالهم يمكنهم أي ً
ضا كتابة
عقد  Suprasetالذكي لتأمين المشروع في حال فشله .إمكانيات كيفية خلط شخص ما وتعديله لكل شيء تقدمه
Supersetبشكل النهائي.
في المستقبل  ،يمكن للمستخدم كتابة عقد  Suprasetالذكي لتكرار شركة مثل  ، GEICOأو. State Farm Insurance

www.superset.ai
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الغموض في عقود  Supersetالذكية

قد تكون اللغة بشكل عام غامضة في بعض األحيان حيث يقرر الناس استخدام كلمات واسعة أو ضيقة
للتعبير عن أنفسهم .يعالج  Supersetهذا بعدة طرق:

 .1سوف تحتوي النسخة األولية من  Supersetعلى عدد من العقود  Suprasetالذكية قبل المعالجة.
سيتمكن المستخدمون من معرفة كيفية صياغة مصطلحات العقد الذكي  ،والهيكل العام لشروط العقد
حتى يصبحوا أكثر دراية بكيفية عملهم.

 .2عندما يتم إصدار  Supersetمما يسمح للمستخدم بكتابة العقد الذكي الخاص به باللغة اإلنجليزية  ،فإن
مفردات الكلمات المحتملة التي يمكن ألي شخص استخدامها سيتم تقييدها في البداية.
 .3ستقوم اإلصدارات الالحقة من  Supersetبالكشف تلقائيًا عن لغة غامضة وإعالم المستخدم أو منع نشر
العقد حتى يتم حل الغموض المحدد.

www.superset.ai
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الفريق
يتكون فريق  Supersetمن مهندسين سابقين ومديري منتجات من شركة  Yahooو  Appleو Google
والشركات الناشئة األخرى .إننا نحقق سنوات من الخبرة في هندسة البرمجيات وريادة األعمال وتطوير
األعمال في العديد من الصناعات.

 - Dan Clarkالمؤسس والرئيس التنفيذي
يعمل  Danكمهندس برمجيات ألكثر من  18عا ًما وقد عمل مع شركات ( Fortune 500من شركات Boeing
إلى شركات االتصاالت) .لقد قام  Danبشحن برامج تعالج ماليين المستندات يوميًا للعمالء  ،والعديد من
األنظمة األخرى الرائدة Dan .شغوف بالدخل العالمي الشامل  ،والضغط  ،وخوارزميات التداول  ،والذكاء
االصطناعي  ،والروبوتات  ،بلوكشين والعمالت الرقمية  ،وإنشاء أنظمة مستدامة.

 - Alysson Doكبير موظفي المعلومات
 Alyssonهو مستثمر بارز ومستشار للعديد من الشركات الناشئة في األمريكتين وأفريقيا وآسيا .كان
أليسون رائد أعمال ومؤسس ناجح في شركة  ، ASD Technologyكما كان مسئوال تنفيذياً في شركة
Yahooو  Nokiaوشركات أخرى متعددة الجنسيات .ينصح أليسون مجموعة Silicon Valley Artificial
Intelli- Groupو  Silicon Valley Deep Learning Groupفي وقت فراغها.

 - Blake Adamsرئيس التسويق
بليك هو الرئيس السابق إلستراتيجية وعمليات مبيعات المنتجات في غوغل .بليك حاصل على ماجستير
في إدارة األعمال من جامعة ستانفورد  ،وبدأ في عام  2014في دعم شركة ( Y-Combinatorشركة رأس
المال االستثماري) .عمل بليك مع عدد من الشركات االستشارية البارزة في جميع أنحاء إستراتيجية
تشغيل الواليات المتحدة وعملياتها.

www.superset.ai
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 Henry Ngرئيس التعلم اآللي
هنري مهندس برمجيات متح ّ
مس للغاية للتعلم اآللي والذكاء االصطناعي .عمل هنري كمهندس برمجيات في
تسال ومدينة الطاقة الشمسية وحضر جامعة تورونتو في كندا .هنري أيضا محلل مالي معتمد.

 Roy Shahكبير المسئولين الفنيين
مهندس برمجيات عمل على بناء منصات األمان للجيل القادم من المنتجات في أبل التي وصل لمئات الماليين
من العمالء .لدى روي خلفية قوية في شبكات الكمبيوتر وهندسة الكمبيوتر واألمن .حصل روي أي ً
ضا على درجة
الماجستير في علوم الكمبيوتر  ،وقد نشر ساب ًقا أعماله في  Network Defined Networkingفي. SIGCOMM
كما عمل باح ًثا في جامعة برينستون

 Mike Fryeرئيس المنتج
مايك هو رجل أعمال محنك بدأ العديد من الشركات مثل  CrowdKeepو  Genesys Impact.في السابق  ،كان
ً
مهندسا للنمو في  Parking Pandaحيث لعب دورًا رئيسيًا في المنتجات والهندسة والتسويق وتطوير
أنه
األعمال  ،حيث نما من  1إلى  40سوق ومبيعات بنسبة .٪100

Tyler Klingمدير المنتجات التقنية
رجل أعمال مالي ناجح ومتداول محترف .عمل مديرا لمكتب التجارة الرئيسي لمكتب العائلة الذي يبلغ تكلفته 100
مليون دوالر قبل أن يؤسس شركة أبحاث عالمية كبرى تسمى. Macro Opsحصل تايلر على شهادة في التمويل
الكمي من مركز  Fitchللتعليم في لندن  ،إنجلترا باإلضافة إلى شهادة البكالوريوس في العلوم المالية من جامعة
تكساس في أوستن.
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بيع التوكن
» إجمالي المعروض 240،000،000 :توكنز

30%

15%

الفريق والمستشارين

25%
احتياطي الشركة

البيع العام

30%
احتياطي
المجتمع

سيتم استخدام جزء البيع العام لتمويل العمليات الخاصة بـ. Superset
سﯾﮐون فرﯾق  Supersetعلﯽ جدول زمني مدته  4سنوات .سيتلقى فريق ¼  Supersetمن مخصصاتهم بعد 4
أشهر من انتهاء البيع العام .كل عام بعد ذلك  ،سيحصل الفريق على  4/1من مخصصاتهم حتى يتم االنتهاء من
جدول االستحقاق لمدة  4سنوات.
ال يتم استثناء أي شخص يعمل مع  Supersetمن جدول االستحقاق هذا بما في ذلك المؤسسين
والمستشارين.

www.superset.ai
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استخدام األموال
سيتم إنفاق أكثر من  % 95من األموال المجمعة على الهندسة  /التطوير والتسويق  /تطوير األعمال والمعدات
وعرض النطاق الترددي .سيتم تخصيص المبلغ المتبقي للمكاتب واألجور والخدمات القانونية.

توضح الصورة أدناه تفصيل استخدام األموال بعد بيع التوكن.

5%

40%

تكاليف غير مباشرة

الهندسة والتطوير

20%
العمليات

35%

لتسويق  /تطوير األعمال

مراحل بيع التوكن
»مرحلة ماقبل البيع 40 :مليون توكنز
»مرحلة اإليكو  200 :مليون توكنز

www.superset.ai
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المخطط الزمني المتوقع

 1مارس 2018
إطالق اإليكو
الربع األول والثاني ل2018
عرض خدمات مثل  Instagramو
Salesforceوغير ذلك.
نسخة  0.2من  Supersetمتاحة
 /صدرت

اإلصدار  0.1من  Supersetالمتاحة قد صدر
شراكة مع شركات التدقيق لمراجعة حساباتنا
عقود إيثريوم الذكية
إصدار الورقة البيضاء

إنشاء عقد الذكية الخاصة بك من
الصفر
عرض رؤية الكمبيوتر  ،البحث في
البرمجة اللغوية العصبية ضمن
عقد الذكية قيد التشغيل  /فعال
تكامل  Supersetمع طرف ثالث

الربع الثالث والرابع لعام 2018
نظام المحاكم الرقمية  -اإلصدار األول قد صدر
عقود ذكية قابلة للمشاركة

التحقق من الهوية ومنصةKYC

الدستور يعمل على عقد  Supersetالذكي

نظام الشفافية والحكم تديره
عقود  Supersetالذكية – تم
إصداره

اإلشارة لعقود  Suprasetالذكية األخرى داخل
العقود الذكيةSuperset

التطبيق المحمول  -اإلصدار  1تم
إصداره

www.superset.ai
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برنامج باونتي كشف األخطاء
يمكن ألي شخص العثور على خطأ في عقد  Supersetالذكي وتقديم مشكلة لنا .سوف يكون هناك برنامج مكافأة للحصول على
األخطاء من قبل أي شخص يكتشف مشاكل في نظام . Superset

الشفافية والحكم
سيتم إدراج جميع نفقات المشروع (األجور  ،ونفقات البحث والتطوير  ،إلخ) على الموقع اإللكتروني ليراها أي شخص .سيقوم فريق
Supersetبتطوير وإصدار عقد  Suprasetالذكي الذي يحتوي على تفاصيل باللغة اإلنجليزية العادية حيث تم إنفاق جميع األموال ،
حيث يمكن التحقق منها .في أي وقت يتم استخدام أي أموال من قبل  ، Supersetسيوزع عقد  Supersetالذكي للشفافية واإلدارة
وتوزيع األموال أثناء كتابة التفاصيل إلى جدول بيانات عام (على سبيل المثال :جداول بيانات  ، Office365 ، Googleإلخ) يمكن ألي
شخص قراءتها.

www.superset.ai
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ملحق
مثال على عقود  Supersetالذكية

نقل بسيط
 .1يقوم المرسل بتحويل األموال إلى المستلم

المدفوعات المتكررة من مبلغ مقطوع
 .1 .1يقوم المرسل بتحويل األموال إلى حساب الضمان

 .2كل  14يوم  ،يتم تحويل  100دوالر إلى المتلقي من الضمان

اإليكو
 .1العديد من المرسلين يتعهدون بالمال إلى المتلقي
 .2يتم انهاء العقد بعد  1مارس 2018
ه العقد
 .3إذا كان إجمالي األموال المرهونة أعلى من  35000دوالر  ،قم بتحويل التعهدات إلى المتلقي  ،و أن ِ

اإلرسال إلى عدة مستلمين
.1

يقوم المرسل بتحويل األموال إلى حساب الضمان

 .2يتم نقل لكل مستلم  ٪ 20من الضمان
.3

انهاء العقد بعد  1مارس 2018

www.superset.ai
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البحث والموافقة وإرسال إلى عدة مستلمين
 .1يقوم المرسل بتحويل األموال إلى حساب الضمان
 .2يرسل المستلم الملف إلى المرسل
 .3إذا رفض المرسل الملف  ،يتم إنهاء العقد.

 .4إذا وافق المرسل على الملف  ،يتم نقل الضمان إلى المستلم

البحث  ،التحقق من المستندات بشكل آلي والموافقة وإرسالها إلى عدة مستلمين
 .1يقوم المرسل بتحويل األموال إلى حساب الضمان
 .2يرسل المستلم إلى المرسل مستند  Microsoft Wordوفيديو بتنسيق .MP4
 .3يجب أن تذكر الوثيقة امرأة سافرت إلى أمريكا الجنوبية وتزوجت من طبيب.
 .4يجب أن يحتوي الفيديو على شيء له جذور وأوراق
 .5إذا رفض المرسل المستند  ،يتم إنهاء العقد
 .6إذا وافق المرسل على المستند  ،يتم نقل الضمان إلى المستلم

نظام الدفع  ADعلى انستغرام والموافقة وإرسال إلى عدة مستلمين
 .1يقوم المرسل بتحويل األموال إلى حساب الضمان
 .2يرسل المرسل الصورة
 .3إذا وافق المستلم على الصورة  ،يتم نشر الصورة إلى االنستغرام الخاص بالمستلم و
يتم نقل الضمان إلى المتلقي
 .4إنهاء العقد بعد  23أغسطس 2019

www.superset.ai
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 MICRO BRAND AMBASSADORSمقابل INSTAGRAM, TWITTER, YOUTUBE
 .1يبدأ المستلم حملة
 .2يرسل المرسل صورة
 .3إذا وافق المستلم على الصورة  ،يتم نشر الصورة إلى االنستغرام الخاص بالمستلم و
يتم نقل الضمان إلى المتلقي
4انهاء العقد بعد  23أغسطس 2009

حمالت تحميل الفيديو  /األغاني بالنسبة للفنانين على منصات يوتيوب األخرى.
 .1يقوم المرسل بتحويل األموال والبريد اإللكتروني إلى حساب الضمان.

 .2يقوم المستلم بتسجيل الفيديو  /الصوت ويجعله متا ً
حا للمرسل .يمكن أن يكون ذلك عبر يوتيوب أو أي منصات
أخرى عبر اإلنترنت.

3يتم التحقق من صالحية رابط ومحتوى الفيديو وإذا وافق المرسلون على المحتوى  ،يتم تحويل المبلغ إلى
المستلم.

خطوط العمل  ،العقد الخارجي استخدموا :
 .1المرسل معروف أيضا باسم المستثمر المالك يحول األموال إلى الضمان
 .2المستلم يرسل للمستثمر المالك ملف بور بوينت
 .3يجب على المرسل الموافقة على المتلقي لالنضمام إلى هذا العقد
 .4المستلم هو المرسل في عقد شركة Mini
 .5أرسل الضمان إلى عقد شركةMini
 .6انهاء العقد بعد  31يونيو 2018
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شركة ميني  ,ضمان معقد
الموافقة واإلرسال لعدة مستلمين
 .1يرسل المرسل مل ًفا باسم خطط الشركة وينقل األموال إلى حساب الضمان
 .2يتم نقل  ٪ 30من الضمان إلى ميزانية الموارد البشرية
 .3يتم نقل  ٪ 70من الضمان إلى دفع الموظف
 .4يرسل المستلم المذكور باسم "الموارد البشرية" عنوان  URLإلى المرسل
 .5يجب على المرسل الموافقة على الموارد البشرية التي تنضم إلى هذا العقد
 .6السماح لمتلقي واحد فقط من "الموارد البشرية" للمرسل بالموافقة
 .7يرسل المستلم المعروف باسم الموظف المؤقت مل ًفا إلى الموارد البشرية
 .8ترسل الموارد البشرية الموظف المؤقت الذي تخطط له الشركة
 .9يرسل الموظف المؤقت "الموارد البشرية" مل ًفا يدعى "العمل المكتمل".
 .10إذا وافقت الموارد البشرية على العمل المنجز  ،قم بتحويل ميزانية الموارد البشرية إلى الموارد
البشرية ودفع الموظف للموظف المؤقت  ،والعمل المكتمل إلى المرسل.
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