أحصل على الخبير اللذي يساعدك لربط
البيانات في العالم الحقيقي للعقود الذكية
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رؤيتنا هي جعل تطبيقات العقود الذكية تستخدم على نطاق
واسع

ال ‡ ‡ف

كانت أول خطوة لدينا مبنية على تطوير منتج سهل االستعمال على رأس بلوك تشني إثريوم التي تمكن أي شخص،
في أي مكان ،إلرسال البيانات التي تنفعل العقود الذكية .اآلن بعد أن تم التحقق من صحة هذا املفهوم ولدينا
مصلحة كبيرة في السوق ونحن ندخل السوق بخبراء لجعل العقود الذكية قابلة لالستخدام
سوف يكون زاب في نهاية املطاف مسقط رأس جميع التطبيقات في املستقبل ألن الجميع يمكن أن يقوم باالتصال
بسهولة خارج سلسلة البيانات
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املدير الفني

مل"اذا س"وق أوراك
مكنت بلوكشني أثيريوم أي شخص لبناء ونشر العقود الذكية ،مما قد يؤثر على كل شيء من تداول املشتقات إلى الحكم العام .أكبر
عقبة أمام وظائف العقود الذكية هي الحاجة لتلقي البيانات حول العالم الحقيقي )بف سلسلة
البيانات( .إذا كانت العقود الذكية يمكن أن تعمل استنادا إلى أي بيانات تعسفية ،وليس فقط تلك املخزنة على
بلوكشني ،سيتم توسيع إمكانات النمو االقتصادي داخل النظام البيئي.
زاب تمكن املبرمجني و املطورين النشاء العقود الذكية التي تدمج البيانات الخارجية ،من خالل السوق لدينا ،وهو أمر حاليا ليس
يمكن تحقيقه بسهولة

م"اه"و زا
 (1زاب هو مجموعة أدوات ،متكاملة في السوق ملطوري العقود الذكية .فإن األداة تجعل من السهل إنشاء اشتراكات تغذية البيانات
من األقران إلى األقران املشفرة ،ودمج البيانات في األوتار الستخدامها في العقود الذكية.
 (٢متجر زاب هو سوق مفتوح حيث يمكن للمستخدمني شراء وبيع أوراكل العقود الذكية التي تم إنشاؤها باستخدام أدوات زاب
أوراكل .التركيز الرئيسي للسوق هو اكتشاف أوراكليس قاعدة البيانات التي هي على استعداد ليتم استخدامها في العقود الذكية.
أكثر من سكور اإلنترنت لخبير معني ،واملطورين تكون قادرة على ببساطة عن ما يحتاجونه في زاب كمخزن البحث .
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خبير البيانات

خ"طة س"ير ال "عمل ال"ح
لدينا شبكة ألفا العامة والتطبيق املحمول تعمل على تيستنيت إثريوم .واستنادا إلى أراء املجتمع ،لدينا خطط لتوسيع نطاق آليات
التحفيز االقتصادي لدينا ،مما يترك معظم املتغيرات حتى املستخدم النهائي .نحن في طريقنا إلى إطالق أول سوق حرة للبيانات
واألوراكليس.
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