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تنصل
سلسلة بيتور BTour chainالتقدم بأي
حال من األحوال لالفراد المشورة
القانونية أو المالية
الورقة البيضاء لسلسلة بيتور هي وثيقة غير قانونية .يجب على القارئ طلب المشورة القانونية والمالية المهنية شخصيًا إذا لزم األمر.
يتم توفير ورقة سلسلة بيتورالبيضاء ألغراض المعلومات فقط .قد ال يغطي هذا المستند كل التفاصيل المتعلقة بسلسلة بيتور .باإلضافة
إلى ذلك  ،ال يوجد أي محتوى في هذا المستند ملزم قانونًا بموجب أي من عقود . GG56 Ltdالغرض الوحيد من هذا المستند هو
توفير معلومات معقولة وذات صلة لمالكي الرمز المميز المحتملين ومساعدتهم في التحليل الشامل لشركات GG56 Ltdو سلسلة
بيتور من أجل اتخاذ قرارات بشأن مشتريات عملة بيتور الرمزية .BTour Token
ال تحدد GG56 Ltdأي حكم بشأن الحقوق في هذا المستند وال تقترح أي حقوق معينة بما في ذلك توزيعات األرباح (جميع أشكال
األرباح)  ،واالسترداد  ،والتصفية  ،وبراءات االختراع (بما في ذلك جميع أشكال حقوق الملكية الفكرية)  ،وغيرها من الحقوق التي
ال تقتصر على الحقوق المالية والقانونية .تتضمن هذه الورقة أيضًا التقارير البحثية والتقديرات والمعلومات المالية لغرض التوقعات
المستقبلية .يتم تقدير بعض األرقام مع وجود مخاطر وشكوك مستقبلية معروفة وغير معروفة .قد تؤدي هذه المخاطر والشكوك إلى
اختالفات كبيرة في النتائج والتقديرات الفعلية.

ال تهدف محتويات هذه الورقة البيضاء إلى حث القراء على اتخاذ قرارات استثمارية بأي شكل من األشكال  ،كما أنها ليست اقترا ًحا
لتشجيع عمليات الشراء على أوراق مالية محددة في سياق معين.

تنصل5-

االختصاص القضائي .تصف هذه الورقة البيضاء فقط المعلومات الضرورية لمساعدة القراء على فهم العمل.
هذه الوثيقة ليست مكتوبة على أساس القوانين أو اللوائح الحالية ألي والية أو دول محددة معترف بها من قبل األمم المتحدة ،
وبالتالي ال تخضع لحماية المستهلك  ،أو أي قانون أو الئحة ذات صلة  ،من أي بلد أو والية قضائية محددة.
ً
مسجال  ،وال يُصنَّف كأوراق مالية أو سلع أو أي نوع آخر من المنتجات
عملة بيتورالرمزية BTour Tokenليست منت ًجا ماليًا
المالية .وهي غير مسجلة بموجب قانون هونغ كونغ لألوراق المالية والعقود اآلجلة أو قانون األوراق المالية في الصين أو أي قانون

وطني آخر لألوراق المالية  ،بما في ذلك قانون األوراق المالية في واليات قضائية محددة حيث يقيم حاملو الرموز المحتملين .ال
يجوز إجراء معامالت باستخدام عملة بيتور الرمزية BTour Tokenفي الواليات القضائية حيث يحظر بيع واستخدام أي عملة
رقمية.

إذا كان المستخدم يرغب في شراء عملة بيتور الرمزية  ،BTour Tokenفيجب عليه ان يعلم ان
هذه العملة اليمكن تحديدها اوتصنيفها او حتى التعامل بها كوسيلة من الوسائل المدرجة ادناه
• أي نوع من العمالت بخالف العملة المشفرة
• وحدة من الثقة في األعمال التجارية في أي بلد
• األوراق المالية أو وحدات األسهم في أي بلد
• وسائل تمويل كضمانات او وتامين

• شهادات الديون  ،مخازن ،األسهم الصادرة عن أي فرد أو مؤسسة  ،حقوق  ،خيارات أو أي مشتق من شهادات الديون
 ،مخازن أو أسهم
• وحدة أي استثمار مشترك
هذه الورقة البيضاء تخضع بشكل روتيني الى المزيد من التغييرات أو التحديثات في المحتوى وبالتالي يجب على القراء الرجوع
إلى أحدث إصدار من الورقة البيضاء .لن يكون هناك أي إعالن عن تحديث اإلصدار ؛ ومع ذلك  ،نحن ملتزمون بضمان جودة
ودقة المعلومات التي نقدمها في الورقة البيضاء في كل مرة يتم فيها إصدار تحديث.

تنصل6-

نظرا للتغيرات المستمرة في السياسات والقوانين واللوائح والتكنولوجيا المتعلقة بالعمالت المشفرة أو سلسلة بيتور  ،فضالً عن
ً
العوامل األخرى المتغيرة مثل السوق والظروف االقتصادية  ،قد تكون المعلومات الواردة في هذه الورقة البيضاء غير دقيقة وغير
موثوقة وتخضع لتغييرات متعددة .هذه الورقة البيضاء مخصصة فقط لمرجع القارئ وليست مسؤولة عن أي نقص في دقة أو
شرعية المعلومات المقدمة .إن الطبيعة األساسية لهذه الورقة البيضاء هي اقتراح تجاري أو وثيقة ترويجية لألعمال وليست ملزمة
قانونًا تحت أي ظرف من الظروف.

نبذة مختصرة

نبذة مختصرة

نبذة مختصرة8-

نبذة مختصرة
"الرحلة هي المكافأة".
 -ستيف جوبز

السفر يمنحنا الفرح واإللهام  ،ويعرضنا لخبرات مختلفة من الحياة اليومية ويخفف من أعبائنا النفسية واإلجهاد .كما قال ستيف
جوبز " ،الرحلة هي المكافأة"  -السفر ينشط حياتنا.
مع الثورة الصناعية الرابعة األخيرة  ،وتطور تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت وتقاسم االقتصاد  ،تعمل صناعة السياحة على
توسيع نطاقها ليشمل الفنون الثقافية والترفيه والتمويل وما إلى ذلك .يزداد عدد األشخاص الذين يستمتعون بالسفر بسرعة في جميع

أنحاء العالم.
تقليديا  ،كانت وكاالت السفر أساسية في ربط أماكن اإلقامة والمطاعم والنقل واألنشطة والتسوق مع العمالء  ،ولكن اآلن  ،يتم
استبدال دورهم بمختلف المنصات مثل الواقع االفتراضي VARوالجوالت المصحوبة بمرشدين  ،ومنصات مراجعة اإلقامة
ومنصات ترتيب المطاعم االجتماعية .إلى جانب هذا التغيير  ،يتزايد عدد الصناعات السياحية الجديدة.
نظرا ألن العالم مترابط عبر اإلنترنت  ،يمكن ألي شخص حجز أماكن اإلقامة أو األنشطة بسهولة باستخدام هاتف ذكي .ومع ذلك ،
ً
في العديد من الحاالت  ،يشعر السياح بخيبة أمل بمجرد وصولهم إلى وجهتهم مدركين كيف تتم مقارنة الظروف المحلية المختلفة
بالمعلومات التي قدموها عبر اإلنترنت .كما أن طرق الدفع التي تختلف عن تلك المستخدمة في بلدانهم األصلية والعموالت الكبيرة
التي يتقاضاها العديد من تلك المنصات عبر اإلنترنت  ،غالبًا ما توفر تجارب سفر غير سارة .ال يزال هناك طلب كبير على

الخطط المخصصة والشخصية للمسافرين لتحسين تجارب سفرهم.

اضافة إلى ذلك  ،انطالقا من ان العديد من الوجهات السياحية في جميع أنحاء العالم تفتقر إلى معلومات حول زوارها  ،فإنهم غير
قادرين على تحليل أنماط حركة المرور واالستهالك السياحي لتطبيقها على استراتيجيات التسويق الخاصة بهم .هذه مشكلة شائعة

في جميع أنحاء العالم والتي لديها مجال كبير للتحسين.
هذه الوثيقة تقدم منصة بيانات الكبيرة للسياحة الدولية المبتكرة في سلسلة بيتور BTour Chainوكذلك عملة بيتور الرمزية
 ،BTour Tokenوهي عملة مشفرة تزيل العقبات التي تعترض البلدان والبنية التحتية المالية .اضافة الى ذلك النظام البيئي
الدولي للسياحة في سلسلة بيتور BTour Chainالذي يسمح لجميع المسافرين بالسفر بسهولة وأمان بغض النظر عن الجهة التي
يذهبون إليها  ،واالمتثال للقواعد واللوائح الدولية في نفس الوقت.

ملخص تنفيدي

ملخص تنفيذي
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ملخص تنفيذي
منصة البيانات الكبيرة للسياحة العالمية رائدة في التحول
إلى نموذج جديد لصناعة السياحة العالمية

من نحن؟
تسمح تقنية سلسلة الكتلة blockchainمن سلسلة بيتور BTour Chainالمعامالت الشفافة في صناعة السياحة العالمية  ،وذلك
بتجميع البيانات الضخمة ذات الصلة عن السياح في جميع أنحاء العالم وتحللهم الستخدام التسويق لخلق منافع متبادلة للمدن
السياحية والسياح .هدفنا هو بناء نظامنا البيئي للسياحة حيث تقود سلسلة بيتور BTour Chainصناعة السياحة العالمية إلى القفز
إلى األمام باستخدام تكنولوجيا الثورة الصناعية الرابعة وإعادة أرباحنا إلى المجتمع.

بيتو سلسلة الكتلة

بيتور البيانات الضخمة
شكل  2-2بيتور

بيتور النظام البيئي

ملخص تنفيذي12-

فلسفتنا
ال تتابع سلسلة بيتور النظام البيئي ألغراض تجارية فقط .نحن جزء من النظام البيئي الذي يسعى لتحقيق الخير العالمي  ،ويسمى
هان النظام البيني HAN Ecosystemحيث يتعايش اإلنسان والفنون والطبيعة معا في وئام .نحن نسعى للخير العالمي من خالل
توفير نظام ثقة يستفيد منه كل من المورد والمستخدم  -األماكن السياحية والسياح  ،ونظام التبرع لكال الطرفين إلعادة المجتمع.

شكل  2-2نظام بيئي عالمي جيد GG56

ملخص تنفيذي13-

ماذا نفعل؟
نقوم بتوزيع اجهزة سياحة ذكية -كشك سلسلة بيتور ،اجهزة الصرافة االيلة المشفرة ،Cryptocurrency ATMنقاط بيع للعملة
المشفرة  Cryptocurrency PoSللقيام بجوالت في المدن في جميع أنحاء العالم .باستخدام هذه األجهزة  ،يتم تحويل المعلومات

المتعلقة بالسياح وأنماط إنفاقهم إلى بيانات كبيرة وتحليلها حتى تتمكن المدن السياحية من الرجوع إلى هذه البيانات الخاصة بسياساتها
السياحية ومقدمي الخدمات المختلفين في صناعة السياحة  ،ويمكن أن يُطلق على موردي العناصر السياحية( )TESالتسويق
الشخصي .ستؤدي هذه الخدمات إلى زيادة رضا السياح عن طريق زيادة معدالت الزيارات السياحية واالستهالك وبالتالي تعزيز
القدرة التنافسية لصناعة السياحة .خالل الدورة  ،سيقوم النطام البيئي لسلسلة بيتور بتنشيط النظام البيئي للسالسل السياحية مع تبادل
المعلومات بين السياح والمدن السياحية و موردي العناصر السياحية.

صورة  3-2منصة البيانات الضخمة لبيتور

ملخص تنفيذي 14-

التقنية
من وضائفنا ايضا تقديم خدمة موثوقة ومريحة باستخدام تقنية العقد الذكي  Smart Contractعلى شبكة سلسلة الكتلة Block
 ،chainيوفر نظام العقود الذكية الفريد الخاص بسلسلة بيتورـ BTour Chainالخدمات األساسية الالزمة للسفر مثل نقاط الحجز
والدفع والتسوية واالتفاق والمكافأة للسياح مما يجعل تجارب سفرهم سهلة ومريحة وبأسعار معقولة .تتشارك المدن السياحية في عقد
سلسلة الكتلة لسلسلة بيتور BTour Chain’s blockchain nodesعن طريق تثبيت األجهزة السياحية الذكية  ،مما يسمح
بتوسيع عقد سلسلة الكتلة لسلسة بيتور .تسجل العقد في كل مدينة معلومات عن السياحة وحركة المرور وأنماط االستهالك على
سلسلة الكتلة من خالل اجهزة السياحة الذكية .

شكل  4-2المنطق االقتصادي لسلسلة بيتور

خلفية المشروع

خلفية المشروع

خلفية المشروع16-

خلفية المشروع
صناعة السياحة تعتمد اساسا على الطبيعة المحفوظة جيً
دا
والتراث الثقافي المتطور .يتمثل جوهرها األساسي في الحفاظ
على الطبيعة وكذلك تراث اإلنسانية والحفاظ على تراثها
الثقافي طويل األمد بحيث يمكن مشاركته لألجيال.
تعزم سلسلة بيتور بتتبع المعلومات عن السياح الذين يستخدمون األجهزة الذكية مثل كشك سلسلة الكتلة و نقاط البيع وكذلك اجهزة
الصرافة االلية للعملة المشفرة  ،Cryptocurrency ATMثم يتم تحليل تدفق حركة المرور وأنماط االستهالك للسياح الذين
يستخدمون البيانات الضخمة وتقنية سلسلة الكتلة .هذه النتائج في بيانات دقيقة وموثوقة مخصصة للسياح ومقدمي الخدمات المختلفة
في صناعة السياحة.

تتواجد البيانات الضخمة وسلسلة الكتلة blockchainوالذكاء الصناعي AIفي صلب تقنية سلسلة بيتور ونستخدم التكنولوجيا

لربط معلوماتنا الداخلية على سبيل المثال التركيبة السكانية للسياح  ،وتدفقات حركة المرور  ،وأنماط اإلنفاق بمعلومات خارجية
مثل الطقس والفصول واألحداث وتحليلها في جوانب مختلفة  -حسب البلد والمنطقة والعمر والجنس والمناخ  ،وغيرها من العوامل
الخارجية .بحيث يمكن استخدام هذه المعلومات التي تم تحليلها في وضع استراتيجيات تسويق مخصصة .كما تتيح تقنيتنا التوافق
والتكامل في الخدمات التي توفرها سلسلة بيتورحول العالم حتى يتمكن المستخدمون من استخدام مكافآتهم أينما كانوا.

تعتمد سلسلة بيتورعلى استخدام تقنية سلسلة الكتلة blockchainلحل المشكالت التي تكمن في صناعة السياحة الحالية  ،مثل انعدام
الثقة وتكاليف المعامالت العالية المصاحبة للتسويات والمدفوعات عبر الحدود  ،والتقلبات في سعر الصرف  ،وقضية قابلية التحويل
في كسب  /استخدام نقاط مكافأة مختلفة للسياح .ستقوم سلسلة بيتورببناء نظام بيئي حيث يتم استخدام عملو بيتور الرمزية BTour
Tokenبشكل شائع في الوجهات السياحية لدفع تكاليف الخدمات في مناطق الجذب السياحي وأماكن اإلقامة والمطاعم والمتاجر وما
إلى ذلك حتى تصبح عملة بيتور الرمزية BTour Tokenأداة سهلة ومريحة للدفع من مرحلته المبكرة.
اضافة الى ذلك  ،تهدف سلسلة بيتور ،المستندة إلى نموذج أعمال جديد يدمج تقنيات الثورة الصناعية الرابعة مثل البيانات الضخمة
وسلسلة الكتلة blockchainوالذكاء الصناعي AIفي صناعة السياحة  ،إلى إعادة جزء معين من أرباحه إلى المجتمع كل عام  ،ال
سيما للمساعدة في مواجهة األضرار الناجمة عن الكوارث المتعلقة بالمياه.

نظرة عامة على السوق

نظرة عامة على السوق

نظرة عامة على السوق19-

نظرة عامة على السوق
حجم سوق السياحة العالمية
تعتبر صناعة السياحة أكبر صناعة في العالم وذلك بمساهمات
اقتصادية عالمية (مدفوعة مباشرة وغير مباشرة) بأكثر من 7.6
تريليون دوالر في عام .2016
حيث قُدر التأثير االقتصادي المباشر للصناعات السكنية والنقل والترفيه والسياحة بمبلغ  2.3تريليون دوالر في نفس العام .ال تزال
فرنسا والواليات المتحدة أكثر الوجهات السياحية شعبية  ،لكن البلدان األخرى التي لم تكن معروفة جيدًا بدأت تظهر أيضًا بسرعة ،
مما ساهم في تحقيق فوائد اقتصادية من السياحة.

نظرة عامة على السوق20-
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الشكل  .1-4المساهمة المباشرة واإلجمالية للسفر والسياحة في االقتصاد العالمي من  2006إلى ( 2017المصدر )WTTC © Statista 2019

ان صناعة السياحة العالمية تنمو بشكل مطرد كل عام .فقد زاد عدد السياح من  580مليون في عام  2005إلى  1.91مليار في
عام  .2015وبحلول عام  ، 2030يقدر العدد بأكثر من  1.8مليار .تستقبل أوروبا كل عام أكبر عدد من السياح الدوليين .ترسل
أوروبا أيضًا أكبر عدد من المسافرين  ،حيث ولدت حوالي  670مليون مسافر دولي في عام  2015وهو ما يزيد عن ضعف عدد
السائحين من منطقة آسيا والمحيط الهادئ  ،ثاني أكبر وجهة سياحية.
اما في عام  ، 2015فقد سجلت صناعة السياحة العالمية عائدات إجمالية بلغت حوالي  1.2تريليون دوالر  ،أي ضعف اإليرادات
في عام  .2005وفي ذلك العام  ،أنفقت الصين أكثر من غيرها على السفر في جميع أنحاء العالم  ،تليها الواليات المتحدة ثم ألمانيا.
كانت دبي المدينة الرائدة في االستهالك السياحي الدولي  -في عام  ، 2016أنفق السياح أكثر من  31.3مليار دوالر في دبي.

نظرة عامة على السوق21-
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الصورة  .2-4عدد السياح الدوليين الوافدين من جميع أنحاء العالم من عام  2005إلى عام  ، 2017حسب المنطقة (المصدر )WTTC © Statista 2019

مابين عامي  2005و  ، 2017ارتفع عدد السياح في جميع أنحاء العالم تدريجيا  ،إال في عام  2009انخفض العدد وذلك بسبب
الركود العالمي .اما في عام  ، 2017فقد ازداد الى  12.3مليون شخص  ،أي أكثر من نصف إجمالي عدد السياح الذين زارو

أوروبا.

نظرة عامة على السوق22-
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الشكل  .3-4مساهمة السفر والسياحة في االقتصاد العالمي من  2016إلى  ، 2018حسب نوع اإلنفاق (المصدر )WTTC © Statista 2019

منذ عام  2016إلى عام  ، 2018بلغت مساهمة السفر والسياحة في االقتصاد العالمي  10.75تريليون دوالر في عام ، 2016
 11.8تريليون دوالر في عام  ، 2017و  12.35تريليون دوالر في عام  2018بمعدل نمو سنوي مركب قدره  .٪7.18على وجه
الخصوص  ،سجلت نفقات الترفيه  4.48تريليون دوالر في عام  2018بمعدل نمو سنوي مركب قدره .٪ 8.29

نظرة عامة على السوق23-

ترتيب الوجهات السياحية العالمية حسب اإليرادا

دبي

30.82
20.09

مكة

20.03

سنغافورة
16.56

لندن

16.43

نيويورك
باريس

14.06

طوكيو

13.77

بالما دي مايوركا

12.69

فوكيت

12.01

كواال لمبور

11.13
9.31

سيول

9.02

الس بالماس
بالي

8.86
8.26

اسطمبول

8.24

لوس انجلوس
سيدنسي

8.03

35

30

25

20

15

10

7.86

برشلونة

7.7

ميامي

7.65

انطاليا
5

0

إنفاق الزائر دولي بمليارات الدوالرات األمريكية

الصورة  .4-4المدن الرائدة في إنفاق الزوار الدوليين في جميع أنحاء العالم في عام ( 2018بمليارات الدوالرات األمريكية) (المصدر )WTTC © Statista 2019

في عام  ، 2018أنفق السياح أكثر من  30.8مليار دوالر في دبي باإلمارات العربية المتحدة تليها مكة بالسعودية وسنغافورة.

نظرة عامة على السوق24-

سوق السياحة العالمي ينمو تدريجيا ً بمعدل نمو مرتفع كل عام مع بعض التغييرات الملحوظة منذ عام  2015كما هو موضح أدناه.

• االرتفاع السريع في عدد السياح من البلدان الناشئة  ،وخاصة الصين
• زيادة في استخدام األجهزة المحمولة للحجز وشراء المنتجات المتعلقة بالسفر :من  ٪ 8في عام  2015إلى  ٪ 33في عام
2017
• االستمتاع بجولة ذاتية التوجيه مع وصول أسهل للمعلومات وتعميم السفر إلى الخارج

هذه التغييرات جلبت تحوال جذريا في اتجاه صناعة السياحة  ،مما يشير إلى وجود سبب قوي للتغيير لكثير من مقدمي الخدمات في
هذه الصناعة.

نقاط األلم في الصناعة

نقاط األلم في الصناعة

نقاط األلم في الصناعة26-

نقاط األلم في الصناعة

التغير في اتجاهات السياحة العالم
أصبح اليوم السائح االجنبي المستقل ) ،)FITمصطلح شائع
ًا في
ًا مشهور
ًا  ،اتجاه
يستخدم لوصف المسافر المستقل تمام
صناعة السياحة.
دورا محوريًا في هذه الصناعة  ،إال أن السفر مع عدد صغير من الرفقة أو من تلقاء
بالرغم من أن الجولة الجماعية ال تزال تلعب ً
نفسه يمثل اتجاهًا متناميًا ويميل إنفاقهم باحتساب معدل إعادة الزيارة إلى أن يكون أعلى من نظرائهم من سائحي المجموعة.
لم يعد السياح يجمعون معلومات السفر حصريًا من خالل وكاالت السفر .فمن خالل تطور اإلنترنت واألجهزة المحمولة  ،يمكن
للمرء البحث بسهولة عن المعلومات التي يحتاجها المرء سواء كانت للسكن أو النقل أو التسوق كلها في الوقت الحقيقي .عند
االستعداد للرحلة أو حتى أثناء الرحلة  ،يمكن للمسافرين استخدام هواتفهم المحمولة للبحث عن المعلومات المختلفة ومقارنتها
واتخاذ القرارات الحكيمة والصحيحة لهم.
باالضافة الى ذلك هناك اتجاه آخر يجب مالحظته هو أن خدمات السفر أصبحت أكثر اعتمادًا على التكنولوجيا .من خالل تطبيق
تقنيات الثورة الصناعية الرابعة مثل انترنت االشياء  ،IoTوالروبوتات ،الذكاء االصطناعي ،AIالواقع االفتراضي  ، VRوالذكاء
الصناعي  ،ARتعمل صناعة السياحة على بناء نظام ذكي يربط مختلف الخدمات بواحدة ويوفر خدمات شاملة للسائحين األفراد.
في صناعة السياحة  ،يمكن تصنيف وكاالت السفر التقليدية على أنها الجيل األول  ،ووكاالت السفر عبر اإلنترنت على أنها الجيل
الثاني  ،ثم خدمات السفر في سلسلة المفاتيح باعتبارها الجيل الثالث والجديد .سياحة سلسلة الكتلة ستحل قريبا محل وكاالت السفر
عبر اإلنترنت.

نقاط األلم في الصناعة27-

مشاكل السياحة العالمية الحالية
ان الصناعة السياحة العالمية الحالية تتمتع بهيكل قوي للسياحة الجماعية .تحت قيادة وكاالت السفر الكبيرة  ،تم هيكلة هذه
الصناعة لتوفير مزايا لصالح مجموعة كبيرة من العمالء  ،على سبيل المثال األرباح من حجوزات الرحالت الجماعية ،
وخصومات الفنادق في وقت مبكر  ،وأسعار أرخص من خالل العروض الترويجية .ومع ذلك  ،فإن هذا الهيكل التقليدي يتغير مع
زيادة حصة السوق من السياح االجانب المستقلين .FITsيفضل السياح االجانب المستقلين FITsجوالت مخصصة على نطاق
صغير) (SCTوال يمكننا تطبيق نفس األساليب المستخدمة في صناعة السياحة التقليدية.
ومع ذلك  ،هناك العديد من التحديات التي يواجهها في كثير من األحيان السياح االجانب المستقلين FITsعند السفر دوليا .التحديات

الرئيسية يمكن تلخيصها إلى قسمين.

نقاط األلم في الصناعة28-

 )1نقص المعلومات المحلية والثقة:
السياح االجانب المستقلين FITيحتفضون برحالت الطيران واإلقامة والمعالم السياحية النفسهم .لكن يفتقرون إلى المعلومات
المحلية بشكل رئيسي بسبب حاجز اللغة .خاصةً عندما يخططون لسفرهم عبر وكاالت على اإلنترنت  ،قد تنشأ مشكلة تتعلق
بالمصداقية والثقة.
 )2المدفوعات عبر الحدود والتسويات مع ارتفاع رسوم المعامالت:
تعزم الصناديق االستثمارية إلى استخدام بطاقات االئتمان الخاصة بها  -أكثر من  ٪ 90من األوقات التي يحتاجون فيها إلى

الدفع عبر الحدود ويتم فرض رسوم باهظة على معامالتهم .ويحجزون أيضًا رحالتهم الجوية والفنادق ووسائل النقل والمواقع
السياحية  ،وغالبًا ما ينتهي بهم األمر بأسعار أعلى بينما يدفع السائحون في المجموعة عادة ً أقل من خالل الحجز بخصومات مبكرة
على الطيور أو خصومات جماعية عبر وكاالت السفر
مع زيادة الطلب على جوالت مخصصة على نطاق صغير  ،SCTsيواجه موردو العناصر السياحية )(TESأيضًا تحديات مماثلة.
 )1حاجز اللغة وعدم الثقة:
من غير السهل على موردو العناصر السياحية TESالمحلية الترويج لمنتجاتهم

 /خدماتها للسائحين األجانب بسبب حاجز اللغة وفقدان الثقة .تجعل الحجوزات عبر اإلنترنت من الصعب على البائعين تقديم
خدماتهم باعتبارها موثوقة وجديرة بالثقة.
 )2المدفوعات والتسويات عبر الحدود:
يمر الموردون أيضًا بصعوبات في الدفع والتسوية عبر الحدود .على وجه الخصوص  ،غالبا ً ما ال يكون مزودو خدمات
الجوالت السياحية األصغر حجما ً مجهزين بنظام موحد لعمليات النقل والتسوية.
أخيرا  ،تواجه العديد من المدن السياحية مشاكل كبيرة تجعل من الصعب عليها الحصول على ميزة تنافسية في المستقبل.
ً
 )1نقص البيانات عن زوارهم:
الكثير من الوجهات السياحية أو المدن ليست على دراية بنوعية الزواروليس لديهم طريقة فعالة لجمع البيانات إذا لزم األمر.

نقاط األلم في الصناعة29-

 )2عدم وجود بيانات عن تدفق حركة الزوار وإنفاقهم:
القليل من المدن السياحية من تتبع أنماط الزيارات واإلنفاق للزائرين بكفاءة  ،والتي يمكن أن تكون رصيدًا مه ًما يمكنهم
االستفادة منه لتطوير أعمالهم وصناعتهم إذا تم تتبعهم وتحليلهم .ليس لديهم معلومات مفصلة حول نوعية االماكن التي تزار واللتي
هي اكثر زيارة ،وما يحبون القيام به هناك  ،وكم ينفقون وما إلى ذلك.
 )3عدم القدرة على توفير التسويق حسب الطلب:
نظرا ألن معظم المدن السياحية تفتقر إلى البيانات الخاصة بزوارها  ،فإنها غير قادرة على استهداف العمالء للتسويق
ً

المخصص .التسويق الشامل التقليدي له تكلفة أعلى  ،لكن التأثير أقل.

نقاط األلم في الصناعة30-

البيانات الكبيرة للسياحة
ان صناعة السياحة هي المكان الذي يمكن أن تجلب فيه البيانات الكبيرة التأثير األكبر .في حين أنه من الواضح أن البيانات اكبيرة
يمكن أن تعزز الصناعة التي توفر العديد من الفرص  ،إال أن البيانات الكبيرة لم تتبناها السياحة بالكامل حتى اآلن .ومع ذلك ،
تتزايد اهتمامات تحليل البيانات الكبيرة المتعلقة بالسياحة  ،ويتم إجراء تحليل تجريبي للبيانات الكبيرة مع نماذج األعمال.

البيانات الكبيرة التي تجمعها البنية التحتية للشركات الخاصة من االتصاالت المتنقلة  ،وإنفاق بطاقات االئتمان  ،وشبكات التواصل
االجتماعي  ،SNSوما إلى ذلك  ،تبني قاعدة بيانات يمكن الرجوع إليها في صنع السياسات ذات الصلة .يتم تجميع البيانات
األساسية عن حركة السكان في مناطق معينة  ،ونوعية االستهالك العام ومستوى رضا الزوار.
ومع ذلك  ،فإن المخاوف المتعلقة بالخصوصية واألمان على البيانات الكبيرة تحد من نطاق تطبيقها في العالم الحقيقي .ال يمكن جمع
أي بيانات أو تحليلها دون موافقة المستخدم .على الرغم من قيام شركات تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت أو شركات بطاقات
االئتمان بجمع بيانات العمالء  ،إال أن البيانات التي تم جمعها غير قابلة للتعريف وتتطلب تحليل العينات التي تكلف الوقت والمال.
وغالبًا ما تكون تلك البيانات التي يتم أخذ عينات منها مملوكة حصريًا من قبل تلك الشركات أو تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت.
نظرا ألنه من المحتم أن يواجه مقدمو خدمات سياحة على نطاق صغير )(SCTتحديات في جمع البيانات الكبيرة واالستفادة منها في
ً
خدماتهم  ،فهناك طلب متزايد على نظام بيانات السياحة الكبيرة السهل والمريح.
تهدف GG56 Ltdإلى توفير حل لتلك الشركات التي تفتقر إلى الموارد البشرية المهنية والخبرة من خالل سلسلة بيتورضمن
نظام بيئي موثوق.

نموذج االعمال والمنطق

نموذج األعمال و المنطق

نموذج األعمال والمنطق32-

نموذج األعمال والمنطق
ماهي سلسلة بيتور
سلسلة بيتورهي منصة عالمية سياحية ونظام بيئي للسياح

سلسلة بيتور توفر منصة سياحية شاملة تقدم للسائحين الخدمات المختلفة الالزمة للسفر  ،من خالل الحجوزات و األنشطة والسكن

إلى عمليات السحب بالعملة المحلية.
سلسلة بيتورهي عبارة عن منصة بيانات عالمية كبيرة للسياحة.وهي رائدة في وضع نموذج جديد في صناعة السياحة العالمية ،
حيث تقوم ببناء شبكة من عقد سلسلة بيتورفي المدن السياحية حول العالم .تستخدم كل عقدة اجهزة سياحة ذكية -اكشاك للعملة
المشفرة وأجهزة الصراف اآللي ونظام نقاط البيع وذلك لجمع البيانات عن السياح وأنماط االستهالك.

نموذج األعمال والمنطق33-

تبدا اوال بجمع البيانات الضخمة للسياحة  ،وبعد ذلك يتم تحليلها بطرق مختلفة لتوفير رؤى لصانعي السياسة السياحية في المدن
السياحية  ،وزيادة القدرة التنافسية لـموردي العنصر السياحي( ،)TESوإجراء تسويق مخصص لبناء والء سياحي والذي يظهر في
كثير من األحيان عن طريق معدل الزيارة والنفقات.
هدفنا هو بناء نظام بيئي لسلسلة بيور حيث يلتقي مختلف أصحاب المصلحة .نحن نشارك بياناتنا السياحية الكبيرة بما في ذلك
معلومات عن كل من السياح ومقدمي الخدمات وكذلك البنية التحتية الجهزة السياحة الذكية من خالل نظامنا البيئي .ثم يمكن
للشركات في مختلف المجاالت التي تشارك في النظام البيئي االستفادة من البيانات لتطبيقها في نماذج األعمال الخاصة بهم .وبهذه
الطريقة  ،سيتم توسيع نطاق النظام البيئي لسلسلة بيتور في دائرة فاضلة.

عقد المدن السياحية العالمية

الشكل  .1-6سلسلة بيتورجولة حول العالم مدينة العقد

نموذج األعمال والمنطق34-

 .1توزيع وتوسيع البنية التحتية الجهزة السياحة الذكية على أساس المدن السياحية

• يتم توفير اكشاك للعملة المشفرة  ،أجهزة الصراف اآللي  ،نقاط بيع dApp ،PoSفي نقاط الجذب السياحي والفنادق
والمطاعم
• األرباح من االكشاك  ،أجهزة الصراف اآللي ،نقاط البيع PoS
• وكذلك جمع البيانات الكبيرة من المعلومات السياحية  ،وتدفقات حركة المرور وأنماط اإلنفاق عن طريق اجهزة سياحة
ذكية

نموذج األعمال والمنطق35-

 .2تتبع المعلومات السياحية وأنماط اإلنفاق على سلسلة الكتلة وتحليل البيانات الكبيرة

• دمج المدخالت الداخلية على سبيل المثال المعلومات السياحية وأنماط اإلنفاق بما في ذلك موقع الدفع والمبلغ والوقت والمنتج مع
مدخالت خارجية مثل المناخ  ،الموسم  ،اليوم  ،األحداث  ،المهرجانات  ،المعارض والكوارث الطبيعية ثم تحليلها لمخرجات
قيمة الكتساب الرؤى
• تحليل البيانات الكبيرة لبناء إستراتيجية سياحية للمدن السياحية ومقدمي الخدمات  /المنتجات السياحية
• تحليل البيانات الكبيرة بتحليل SWOTلصناعة السياحة والبنية التحتية لمعرفة مجاالت التحسين
• تحليل البيانات الكبيرة لبناء استراتيجيات لزيادة والء ورضا السياح

نموذج األعمال والمنطق36-

 .3االستفادة من البيانات الكبيرة للتسويق الشخصي
• تحليل مايفضله السياح في االستهالك
• تسويق مخصص يستهدف تفضيالت مختلفة بين خيارات سياحية مختلفة  ،على سبيل المثال لمشاهدة معالم المدينة  ،تجارب
جديدة  ،الترفيه  ،الطعام
• التسويق الشخصي الذي يقدم منتجات الجوالت السياحية بنطاقات أسعار مختلفة حسب نمط اإلنفاق للسائح
• التسويق المستهدف لزيادة معدل إعادة النظر

نموذج األعمال والمنطق37-

 .4بناء نظام بيئي للسياحة يقوم على أساس سلسلة البيانات الكبيرة في سلسلة بيتور

• توفير نظام موثوق يعتمد على تقنية سلسلة الكتلة  ،على سبيل المثال عقد ذكي  ،تسوية آمنة  /الدفع
• مشاركة موارد سلسلة بيتورعلى سبيل المثال الديسيبل السياحية  ،تقرير اتجاه االستهالك  ،األجهزة الذكية مع المشاركين في
النظام البيئي

• يمكن للمشاركين إنشاء نموذج أعمالهم بحرية في النظام البيئي لسلسلة بيتور
• بناء نظام للدفع ومكافأة المستخدم من خالل العملة الرمزية
• بناء شبكة رئيسية سلسلة الكتلة األمثل لسلسلة بيتور

تعمل منصة سلسلة بيتورعلى جمع بيانات السياحة الكبيرة في الوجهات السياحية الرئيسية باستخدام البنية التحتية الجهزة السياحة
الذكية متصلة وغير متصلة باالنترنت .تتم مشاركة البيانات الكبيرة التي تم تجميعها والتي كانت تحتكرها تكنولوجيا المعلومات
واالتصاالت والشركات المالية الحالية من خالل النظام البيئي لسلسلة بيتور حيث ترتبط العقد في مدن الجوالت السياحية المختلفة.
و هذا ليس فقط لتوفير تجارب مريحة ومجزية للسياح ولكن أيضا بناء نظام تعاوني متبادل يربط المجاالت المختلفة في هذه
الصناعة.

نموذج األعمال والمنطق38-

منطق األعمال

الشكل  .2-6سلسلةبيتور منطق األعمال

 .1سائح أجنبي مستقل ()FIT
• يمكن لـ FITsفي جميع أنحاء العالم استخدام خدمات سلسلة بيتور بعد عملية تحقق بسيطة عبر الهاتف المحمول.
• تما ًما مثل التسوق المنتظم عبر األجهزة المحمولة  ،يختار المسافر ببساطة أي خدمة سياحية أو منتج مرغوب فيه في عربة
التسوق الخاصة به ويدفع نقدًا أو ببطاقة ائتمان .تتم متابعة الدفع الفعلي باستخدام عملة بيتور الرمزيةBTour Token.
• بمجرد استالم المسافر للبضائع أو الخدمات في الحال وتأكيدها من خالل التوقيع  ،تكتمل عملية الدفع .يتم نقل عملة بيتور
BTourعبر العقد الذكي.
• بمجرد اكتمال الدفع  ،يتلقى المسافر نقاط المكافأة في عملة بيتور الرمزية في محفظة بيتور

نموذج األعمال والمنطق39-

 .2موردو عناصر السياحة ()TES
• بامكان موردو عناصر السياحة TESتسجيل خدماتهم أو منتجاتهم بسهولة على منصة سلسلة بيتور.
• بمجرد التقدم للحصول على خدمة تسوية عملة بيتور الرمزية في سلسلة بيتور ،يتم تزويدهم بنظام دفع ذكي للعقود.
• بعد أن يأتي السائح إلى الموقع ويوقع توقيعه لتأكيد الخدمة المحجوزة  ،سيتلقى موردو عناصر السياحة TESالدفع على الفور.
سيتم الدفع الفعلي في سلسلة بيتور .

• يمكن للموردين أيضًا استالم نقاط المكافآت وتجميعها في عملة بيتور الرمزية بمجرد اكتمال البيع والدفع من خالل سلسلة بيتور

نموذج األعمال والمنطق40-

منصة بيتور للبيانات الكبيرة

الشكل  .3-6منصة بيتور البيانات اضخمة

بامكان المسافرين االستمتاع بسفرهم باستخدام الخدمات المتصلة وغير المتصلة عبر اإلنترنت التي توفرها البنية التحتية للسياحة في

سلسلة بيتور مثل شبكة الكمبيوتر وتطبيقات الهاتف المحمول وأجهزة الصراف اآللي واالكشاك باستخدام عملة بيتور الرمزية .توفر
سلسلة بيتورحالً شامالً للسفر لتسهيل السفر من خالل المساعدة في تحويل األموال وتحويل العمالت وحجوزات الجذب السياحي
والدفع وحجوزات الفنادق وحجوزات المطاعم  -من اللحظة التي يحجزون فيها رحالتهم إلى أن يفرغوا أمتعتهم في المنزل.

منصة سلسلة بيتورتقوم بتوفيرالمعلومات حول الوجهات السياحية في الوقت الفعلي مع األخذ في االعتبار طريق السفر للسائح على
سبيل المثال تقوم باالخطار عن أي تغيير في ساعات عمل المتجر  ،والتوصية بالمتاجر أو المطاعم القريبة .عالوة على ذلك  ،يمكن
أخيرا  ،من خالل تتبع
أن توفر للسائحين معلومات السالمة واألمن المحلية في الوقت المناسب بالتعاون مع مكاتب السياحة المحلية.
ً
سجل حجز السائح  ،يمكن للمنصة منع السياح من مشاكل مثل الحجوزات المزدوجة ومشاركة المعلومات على األسعار المناسبة ،
ويمكن أن يمنعهم من أي رسوم زائدة .

نموذج االعمال والمنطق42-

العملة الرمزية ومكافأة النظام الب

الشكل  .4-6العملة الرمزية ومكافأة النظام البيئي

انه عند استخدام منصة سلسلة بيتور  ،BTour Chainيمكن للمسافرين االختيار من بين استخدام عملة بيتور BTour Token
أو بيتور ميل )BTour Mileage (BTMأو طرق الدفع الحالية مثل النقد وبطاقات االئتمان.
عندما يضيف المستخدم رصيد عملة بيتور BTour Tokenأوبيتور ميل BTMإلى محفظته  ،يظهر رصيد الحساب دائ ًما بعملة
بلد المستخدم.

نموذج األعمال والمنطق43-

ان هذه العملية تجعل تنفيذ صرف العمالت أسهل وأكثر سهولة للمسافرين .بمجرد اكتمال المعاملة بين الطرفين  ،يتم عرض السعر
 /التكلفة النهائية بالعملة المحلية للمشتري والمورد على التوالي.
فعلى سبيل المثال  ،عندما يحجز مسافر من الواليات المتحدة غرفة فندق في أوروبا  ،فإن تطبيقه أو سعرها سيعرض السعر
بالدوالر األمريكي بينما سيشاهده الفندق باليورو .يتم تنفيذ المعاملة الخاصة بهم بواسطة عملة بيتور الرمزية BTour Tokenعلى
الفور باستخدام عقد ذكي.
نظرا ألن عملة بيتور الرمزية BTour Tokensقد تختلف في السعر  ،يتم تحويلها تلقائيًا إلى بيتور ميل BTour Mileage
ً
) (BTMعملة ثابتة للتحويل واالستبدال والحجز والدفع .لتحويل بيتور ميل BTMإلى نقد  ،يتم تحويلها مرة أخرى إلى عملة
بيتور الرمزية BTour Tokenويتم تحويلها إلى نقد عبر صرف العملة المشفرةcryptocurrency exchange
يتم تنفيذ كل معاملة بنفس الطريقة  ،بغض النظر عن خيار الدفع الذي يحدده المستخدم .يتم تسجيل كل معاملة وتخزينها في سلسلة
بيتور ويمكن عرض حالة المعاملة باستخدام المكتب أو تطبيق الهاتف المحمول في أي وقت.

النظام البيئي

النظام البيئي

النظام البيئي45-

النظام البيئي

بيانات النظام البيئي الكبيرة لب
النظام البيئي لسلسلة بيتور يبني قاعدة بياناته
الكبيرة من خالل جمع وتحليل المعلومات لالجهزة الذكية
السياحية المتواجدة في كل مدينة سياحية

• المعلومات السياحية وأنماط االستهالك وتدفقات حركة السياحة  ،إلخ.
• معلومات عن المدن السياحية وعدد الزوار والرسوم وغيرها من المعلومات
• معلومات عن المتاجر المحلية واإلقامة والمطاعم والمتاجر والخدمات
• االتجاه يعتمد على المناخ والموسم ويوم األسبوع واألحداث الخاصة والمهرجانات والحدث الطبيعي
• معلومات عن البلد والمنطقة والعمر والمناخ والعوامل الخارجية األخرى
• المعلومات التي يتم جمعها من شبكات التواصل االجتماعي SNSمثل مراجعات الخدمة والسمعة

النظام البيئي46-

بيانات النظام البيئي الكبيرة لبيتور

الشكل  .1-7بيانات النظام البيئي الضخمة لبيتور

بيانات السياحة الكبيرة لسلسلة بيتوردائما متوفرة لرجال لدى األعمال والمكاتب الحكومية ومقدمي الخدمات السياحية ومطوري
التطبيقات في النظام البيئي للسياحة .قد يبحث رواد األعمال عن البيانات ذات الصلة بأعمالهم في الوقت الفعلي أو حسب فترات
زمنية محددة .قد يحصلون على إمكانية الوصول إلى بيانات بيتورعن طريق إجراء مدفوعات مباشرة مع رمز بيتورأو عن طريق
تعليق عملة بيتور الرمزية الخاصة بهم .السعر يعتمد على كمية البيانات المستهلكة.

النظام البيئي47-

زراعة ثقافة العمل الخيري
سلسلة بيتور تعزز ثقافة العمل الخيري من خالل توفير خيار سهل للتبرع لمستخدمينا .كلما أجروا معامالت  ،يتم إنشاء مكافاة
بيتور ميل

 BTMويمكن للمستخدمين االختيار بحرية للتبرع بمكافآتهم .تتيح تقنية سلسلة الكتلة blockchainالخاصة بنا

للمستخدمين تتبع حالة أموالهم المتبرع بها وكيفية استخدامها.
سيتم استخدام التبرعات للمساعدة في حماية التراث الثقافي في العالم ومساعدة األشخاص المتضررين من الكوارث المتعلقة بالمياه ،
وخلق دائرة فاضلة من السياحة والعمل الخيري .

الشكل  .2-7سلسلة بيتور نظام العمل الخيري

دراسة حالة

دراسة حالة

دراسة حالة49-

دراسة حالة
دراسة حالة 1
يخطط مايكل من أستراليا للقيام بجولة إلى كوريا الجنوبية بعد شهر من اآلن مع اثنين من أصدقائه باستخدام BTour dApp.
باستخدام البيانات الكبيرة التي قدمتها  ،dAppأوصى بالعديد من المواقع السياحية التي تحظى بشعبية كبيرة بين األستراليين في
العشرينات من العمر  ،مع األخذ في االعتبار ميزانيته والطقس وفترة السفر وما إلى ذلك .اختار العديد من الخدمات السياحية بما
في ذلك وسائل النقل واإلقامة في سيول وجيونج جو لمدة  4ليال و  5أيام ثم راجع عربة التسوق الخاصة به عن طريق الدفع
ببطاقة االئتمان الخاصة به .بمجرد النقر على زر "الدفع"  ،قام حاال BTour Chainبتبادل النقد المدفوع إلى BTour Token
في البورصة ثم نقل إيصال الدفع وتفاصيل الحجز إلى مزودي الخدمة في كوريا .عندما وصل مايكل إلى كل موقع سفر  ،كان كل
ما فعله هو توقيعه للتأكيد .بعد قضاء وقت ممتع  ،عاد إلى أستراليا  ،وفحص مكافآته في BTMالتي تلقاها من سلسلة  ،BTourثم
تبرع باألميال لمساعدة مدينة البندقية التي تعاني من الفيضانات األخيرة.

دراسة حالة50-

دراسة حالة 2
نشرجيل-دونج  ،Gil-dongمدير متحف التاريخ الطبيعي الصغير في كوريا الجنوبية  ،معلومات متحفه على منصة سلسلة
BTourوانضم إلى نظام تسوية سلسلة بيتور .بعد أسبوع  ،بدأ السياح بزيارة المتحف ودفع رسوم الدخول باستخدام Btour
. Tokenكانت العملية بسيطة جدا .جاء العديد من السياح الذين حجزوا لزياراتهم عبر اإلنترنت مسبقًا إلى المتحف ووقعوا
توقيعاتهم (التي تديرها خوارزمية اإلجماع) ثم تم إيداع رسوم القبول .كان بإمكان أي شخص لم يحجز مقد ًما أيضًا استخدام طريقة
الدفع عبر سلسلة BTourباستخدام ماكينة PoSفي المتحف .على الرغم من أن Gil-dongكان يعرف القليل عن
blockchainوالعمالت المشفرة  ،إال أنه لم يجد صعوبة في هذه العملية.

دراسة حالة51-

دراسة حالة 3
أراد السائح الصيني وانغ-وي  Wei-Wangزيارة كوريا لقضاء إجازته العائلية .كان والديه مهتمين بالمناطق الثقافية في كوريا
 ،في حين أن زوجته فضلت المواقع السياحية التي ظهرت في األعمال الدرامية الكورية  ،وكان أطفاله في سن المراهقة مهتمين
بـموسيقى البوب  ،K-Popمما يجعل من المستحيل تلبية جميع مطالبهم وتفضيالتهم بجولة جماعية  .باستخدام dAppلسلسلة
 ،BTourتمكن Wei -Wangمن الخروج برحلة مخصصة لكل فرد من أفراد األسرة :جولة جذب ثقافي يزورها معظم السياح
الصينيين األكبر سنا ً من أجل والديه  ،و جولة لزوجته تحت عنوان الدراما الكورية تحظى بشعبية بين الصينيين في منتصف العمر
للنساء ،وأخيرا حفل موسيقي لنجوم البوب ألطفاله .كل هذه الخيارات كانت متاحة على dApp -كل ما كان عليه فعله هو
االختيار والنقر للحجز مقد ًما.

الفوائد

الفوائد

الفوائد53-

الفوائد
يبني النظام البيئي للبيانات الكبيرة لسلسلة BTourقاعدة
بيانات مع جمع وتحليل المعلومات عن طريق أجهزة السياحة
الذكية في كل مدينة سياحية.

للجميع :مكافاة بيتور(BTourبيتور ميل )BTM

•
•
•
•
•

يمكن استخدام نقاط بيتور ميل Btour Mileageفي أي مكان في العالم  ،بغض النظر عن الموقع أو البلد.
يمكنك استبدال نقاط األميال الخاصة بك للنقد من خالل التبادل.
يمكنك مشاركة نقاط األميال الخاصة بك مع أصدقائك وعائلتك.
سوف تحصل على مكافآت إضافية وفقًا لعدد درجات األميال المتراكمة.
قد تزيد المكافأة المستلمة في القيمة في المستقبل.

للمسافرين
•
•
•
•
•

يمكنك الدفع باستخدام BTour Tokenفي أي مكان في العالم.
تقنية BTchain blockchainتحمي خصوصيتك وأمنك
يمكنك االعتماد على العقود وخدمات الدفع واستعراض الجوالت
يمكنك دائ ًما استبدالها أو استرداد قيمتها إذا كانت هناك مشكلة في الجودة في المنتجات أو الخدمات التي تم شراؤها
توفر منصة BTour Chainخدمات االستشارات السياحية المتكاملة .يمكنك البحث والحجز مقد ًما وتتبع البيانات والمراجعات
في الوقت الفعلي أثناء السفر  ،واستالم المكافآت بعد السفر.

الفوائد54-

لموردي العنصر السياحي
•
•
•
•
•

بامكانك زيادة مبيعات الخدمات والمنتجات من خالل جذب سياح جدد.
ال يتم فرض رسوم معاملة للدفع  -رسوم تحويل عملة بيتور الرمزية منفصلة.
بامكانك االستفادة من مكافآت بيتور )(BTMكأداة تسويقية للسياح في جميع أنحاء العالم.
يمكنك تنظيم الفعاليات الترويجية باستخدام منصة BTour Chainلجذب انتباه السياح وزيادة المبيعات.
من خالل تقديم مكافآت أو خصومات للسياح  ،سيحصل مورد العنصر السياحي أيضًا على مكافآت.

للشركاء في الفنادق والمطاعم
• توفرمكافاة بيتور )(BTMطريقة جديدة للتسويق العالمي
• بامكانك الترويج للخدمات والمرافق من خالل قناة تسويقية جديدة
• بامكانك تقليل التكاليف الناتجة عن صرف العمالت والسمسرة وزيادة الكفاءة.
• بامكانك التخطيط للعروض الترويجية التي تستهدف المسافرين العالميين بخيارات لغات متعددة.
• توفر سلسلة بيتورنظام حجز ودفع فعال

للوجهات السياحية  /المدن
• يمكنك زيادة معدل الزيارة وكذلك إنفاق السياح من خالل الخروج باستراتيجية صحيحة
• يمكن لمستخدمي سلسلة BTourالترويج طوعا لوجهات معينة من خالل مشاركة المراجعات الجيدة
• يمكنك إنشاء حلول وسياسات مخصصة من خالل تحليل البيانات الكبيرة في سلسلة بيتور.

لشركاء خدمة dAppالسياحية
•
•
•
•

صا وبأسعار معقولة.
تعد البيانات الضخمة للسياحة في سلسلة بيتورأكثر تخص ً
يمكنك تطوير مجموعات سياحية متنوعة باستخدام البيانات الكبيرة لسلسلة بيتور
يمكنك أن توصي للسياح حزم سياحية مرضية للغاية وتقديم معلومات حول الجوالت على أساس البيانات الكبيرة.
يمكنك التوصية بخيارات السياحة الصحيحة وتوفير مجموعة متنوعة من المعلومات الموثوقة للسياح بنا ًء على البيانات الضخمة.

• يمكن مشاركة البنية األساسية لسلسلة اكشاك بيتور ،ATM ،وما إلى ذلك

لمحة نقنية

لمحة تقنية

لمحة تقنية56-

لمحة تقنية
نموذج سلسلة الكتلة Blockchain
األمثل للبيانات الكبيرة
تحاول العديد من مشاريع Blockchainالمساهمة في الصناعات
المختلفة باستخدام البيانات الضخمة والذكاء االصطناعى.
ومع ذلك  ،هناك العديد من المشاكل في تحليل وتطبيق البيانات الكبيرة على نماذج blockchainالتقليدية .على وجه الخصوص
 ،فإن معظم العمالت المشفرة الحالية عبارة عن blockchainإلثبات وجود نوع من المعامالت التي تستخدم المدفوعات
والمعامالت المالية.

لمحة تقنية57-

ومع ذلك  ،قضت سلسلة BTourالكثير من الوقت في محاولة لتحليل وتحسين موثوقية البيانات الفريدة التي لدىها وتحسينها
وتأمينها .ألنه من الصعب إثبات أن البيانات ذات مغزى ببساطة عن طريق استخدام األدوات التحليلية لتحليلها وللعثور على نتائج
البيانات .يتم الحصول على رؤية أقل واقعية بكثير من البيانات ألنها تحتاج إلى أن تكون موثوقة والنزاهة بمجرد االنتهاء من ذلك.
ومع ذلك  ،يمكن أن يؤدي تسرب البيانات ومعالجة البيانات الكبيرة إلى حدوث أخطاء أو أخطاء متعمدة .تظهر الدراسات
االستقصائية أن ثلث معظم المديرين التنفيذيين يثقون في نتائج برامج التحليل الخاصة بهم .ال يقتصر هذا االفتقار إلى الثقة فقط على
الحد من استخدام البيانات داخل المؤسسة التي تقوم بجمعها  ،بل إن مشاركة معلومات البيانات على مجموعة متنوعة من التحليالت
المستندة إلى هذه البيانات  ،إذا تم استخدامها  ،يمكن أن تؤدي إلى إهدار الوقت والمواد بشكل كبير بسبب مجموعة متنوعة من
سنًا للبيانات الضخمة  ،نحتاج إلى
األخطاء مشاكل  ،مثل تقييم السياسات أو قابلية االستخدام .لكي تصبح نموذ ًجا رئيسيًا للكتل مح ّ
تشغيل نموذج بلوكشين مناسب لجمع البيانات الضخمة وتحليلها  ،من خالل بنية شبكة تزيد من الموثوقية وتثبت البيانات المختلفة
الناتجة عنها .هذا له قيود على تطوير واستخدام نموذج تشغيل مثبت يستخدم من قبل معظم العمالت المشفرة التقليدية .حتى إذا تم
التعامل مع سياسة المعلومات المجزأة للبيانات نفسها وتشغيلها  ،فإن القيود مهمة  ،ليس فقط ألنها تحتوي على مجموعة متنوعة من
المشكالت  ،مثل مشكالت قاعدة بيانات أوراكل Oracleولكن أيضًا مشكالت التحقق المتبادل.
لما تجتمع blockchainمع البيانات الضخمة  ،فإن أفضل ما يجب فعله هو معالجة دقة البيانات ومخاوف األمان التي تحد من
استخدام ومشاركة البيانات الضخمة .لحل هذه المشكلة  ،يجب معالجة كل شيء من جمع البيانات إلى معالجة النتائج ودمجها
وتحليلها ومشاركتها  ،بد ًءا من الثقة وتجزئة البيانات إلى المخاوف المتعلقة بالنسخ المتماثل .يجب أن تفكر أيضًا في كيفية ربط
البيانات التي توضح جانب الثقة من حيث الموثوقية  ،وكذلك كيفية تشغيل ومعالجة استراتيجيات معالجة البيانات .نريد االستفادة
الكاملة من مزايا تقنية  ،blockchainونريد االستفادة من  ،COBIT 5اإلصدار األحدث من عناصر التحكم في المعلومات
والتكنولوجيا ذات الصلة( ،)COBITوهو نموذج رائد معروف على نطاق واسع كإطار لتكنولوجيا المعلومات .ال يستخدم
COBIT5فقط كنموذج مرجعي لهدف التحكم في جمعية تدقيق ومراقبة نظام المعلومات( )ISACAمع مبدأ تلبية احتياجات
أصحاب المصلحة  ،واإلشراف على جميع جوانب المنظمة  ،وتطبيق األساليب الشاملة  ،واستخدام األطر المتكاملة  ،وفصل
الحوكمة واإلدارة  ،ولكن أيضا تطبيق مختلف المعايير .سوف نطبق هذا اإلطار للتحقق من موثوقية البيانات الضخمة  ،وسنقوم
بذلك.

لمحة تقنية58-

تطوير blockchainجديد تم تحسينه للبيانات الكبيرة التي لم يتم إنشاؤها من قبل .نسمي هذا "كتلة بيانات كبيرة موجهة نحو
البيانات"  ،وسنقوم بتعريفها باستخدام هذه الطريقة إلثبات موثوقية البيانات على أنها "دليل على ثقة البيانات".
ان السبب الرئيسي للحاجة إلى موثوقية البيانات هو أن سلسلة بيتور هو في األساس قاعدة بيانات موزعة مكونة لدفاتر األستاذ ،
والتي يجب أن يتفق عليها جميع المشاركين في blockchainمن خالل آليات اإلجماع مثل PoWو PoS.ومع ذلك  ،تضمن
خوارزميات التجزئة والطوابع الزمنية أن البيانات الموجودة في blockchainغير قابلة للتغيير ويمكن التحقق منها ويمكن تتبعها.
ومع ذلك  ،ال تترجم البيانات منخفضة الجودة إلى بيانات عالية الجودة من خالل االنتقال عبر شبكة blockchain.إذا لم يكن
لديك قيمة البيانات الخاصة بك قبل وضعها في  ،blockchainفإنه ال يزال ال يستحق ذلك .لذلك  ،إذا لم تكن هناك قيمة للبيانات
 ،فمن المهم التحقق من صحة البيانات عند الحصول عليها حتى ال يتم تسجيلها في blockchain.إلثبات الموثوقية في جميع هذه
العمليات  ،سوف نطبق التكنولوجيا التي تتحقق وتأمين عملية جمع البيانات  ،وتحميل وتأمين البيانات  ،وعمليات البحث عن
البيانات  ،وتحليل البيانات  ،وتصور نتائج التحليل بحيث يمكن وضع البيانات الموثوقة فقط في سلسلة الكتلة .واألمر كله يتعلق
بجمع  ،BTourوتحميل البيانات وتحليلها  ،والتأكد من صحة جميع البيانات وموثوقيتها قبل مشاركتها مع أي شخص يحتاج إليها.

لمحة تقنية59-

الدليل النموذجي على
البيانات الكبيرةلسلسلة
الكتلة الموجه
في سلسلة بيتور  ،قررنا إنشاء أفضل نموذج مقاوم للبيانات
الضخمة للكتل .وقررنا استدعاء نموذج اإلثبات هذا كدليل على
نسبية البيانات.

يعني PoDRالتحقق من صحة وإثبات البيانات التي يتم إجراؤها من خالل جميع العمليات المخزنة وتحليلها ومشاركتها من وقت
إنشاء البيانات.
يمثل إنشاء بيانات موثوقة مع بيانات يمكن التحقق منها ويمكن التحقق منها ويمكن تتبعها نقلة نوعية .للقيام بذلك  ،نريد إنشاء نموذج
إثبات سلسلة الكتلة من خالل الطرق التالية إلظهار البيانات :أوالً  ،نجمع بين نماذج اإلثبات الثالثة لسلسلة بيتورلعمليات البيانات
الموثوقة .إلثبات تدفق البيانات و إثبات سمعة البيانات وكذلك إلثبات مصدر البيانات للبيانات نفسها.

ادلة تدفق البيانات
نظرا للتخزين الموزع للبيانات الضخمة  ،فإن المعلومات حول البيانات المخزنة ليست موثوقة للغاية  ،باستثناء الشفافية .وبمعنى
ً
آخر  ،يمكن اختراق المعلومات الموزعة في سياق تخزين البيانات في أي وقت .يعتمد تدفق البيانات على البنية المحددة في سياسة
البيانات  ،والتي من المحتمل تخزينها بتنسيق مختلف تما ًما اعتمادًا على كيفية تعريف البيانات.
يعد إثبات تدفق البيانات ً
دليال على الثقة اإلجرائية أكثر من عرض للبيانات نفسها .وذلك ألن الثقة اإلجرائية تقلل من تشويه عمليات
عنصرا مه ًما في تدقيق البيانات وتقييمها  ،وهي عامل إثبات مهم لبناء بيانات
معالجة البيانات واسترجاعها .تعد معالجة البيانات
ً
موثوقة.

لمحة تقنية60-

إثبات سمعة البيانات
ان إثبات مقدار وجودة البيانات هو دليل على سمعتها .إظهار تنسيق البيانات وطبيعتها وطبيعة البيانات يوضح مستوى درجة األهمية
لعناصر البيانات .في حالة بيانات األنبوب المنخفض غير المستمرة  ،تكون السمعة منخفضة .هذه ليست بيانات موثوقة بشكل ال
متغيرا بدرجة كبيرة وفقًا لنوع البيانات.
يصدق .لن يكون من الصعب فقط تقييم قيمة بياناتك عن عمد  ،ولكن سيكون أيضًا
ً
ولكن من طبيعة البيانات الضخمة للسياحة  ،يعتمد األمر على كيفية تحديد بياناتك .من وجهة نظر السائح  ،فإن البيانات تتماشى مع
تدفق السياح .كلما زادت استمرارية النشاط السياحي  ،ارتفعت جودة البيانات .يمكن أيضًا تحديد البيانات من خالل مدى قرب الفجوة
من هذا التدفق المستمر للوقت .يمكنك أيضًا تقييم البيانات باستخدام أنماط البيانات .بشكل عام  ،يمكن التنبؤ بوقت وحركة النشاط ،
وهناك العديد من الخطوات المختلفة في نطاق التنبؤات.
باإلضافة إلى استمرارية البيانات  ،يعد النمط بالقصور الذاتي للبيانات سمعة مهمة أيضًا  ،وتصبح قيود أو تعريفات البيانات التي
نظرا ألن قيمة البيانات هي أيضًا قيمة هذه السمعة  ،ولكي تكون بيانات موثوقة  ،يجب إثبات السمعة بدرجة
تشكل البيانات سمعةً .
عالية.

لمحة تقنية61-

إثبات مصدر البيانات
ان مصدر البيانات هو نقطة انطالق البيانات .عند إنشاء البيانات  ،إنها نقطة مهمة للغاية .إذا تم تعريف البيانات بشكل غير صحيح
خطيرا للبيانات ألنه سيستمر في عملية كتابة مشكالت Oracleإلى سلسلة الكتلة
في البداية  ،فقد يكون ذلك خرقًا
ً

. blockchainحتى في عملية إثبات تدفق البيانات وسمعتها  ،يمكن أن يشكل تلف المصدر مصدر تهديد لعملية ثقة البيانات
بأكملها .باإلضافة إلى ذلك  ،يمكن تسجيل مصادر البيانات على أنها يتم تقييمها كعنصر مسموع أو عنصر مرئي أثناء عملية
متغيرا في منتصف الطريق لمنع تشويه البيانات الضخمة .إذا كنت تقوم بتجربة عدد المرات التي
اإلدخال .يمكن أن يكون هذا أيضًا
ً
يمكنك فيها حل موضع السقوط الحر للبيض  ،فأنت بحاجة إلى قسم معين لتقليل التجربة والخطأ .يجب تعريف ذلك مع البيانات التي
تتكون من مصادر البيانات والمعلومات التنبؤية التي يتم إنشاؤها بين البيانات وتدفق البيانات .في هذه المرحلة  ،نحتاج إلى تحديد ما
نعتقد أنه دليل موثوق على البيانات العشوائية .وهذا يتطلب فصل مصادر البيانات عن مصادر البيانات المنزلية بحيث يمكن التحقق
منها والتحقق منها .يجب تحديد خوارزميات مختلفة وتطبيقها على كيفية تحسين جودة البيانات عند توفر عدد أقل من المتغيرات في
استراتيجيات البيانات الضخمة .في هذه الحالة  ،مقدار الوزن والحجم الالزمين لجعل معالجة البيانات أكثر مرونة.

الشكل  .1-10الهندسة المعمارية لسلسلة بيتور

لمحة تقنية62-

اذا يعني أنه يجب إظهار ثقة مصدر البيانات من خالل التدفق المستمر للمصادر من كائنات متعددة بدالً من كائن مصدر بيانات
واحد .في هذه الحالة  ،يجب زيادة وتوسيع عدد البيانات النادرة لجعل معالجة البيانات مرنة .هذا يعني أنه يجب إظهار ثقة مصدر
البيانات من خالل التدفق المستمر للمصادر من مكونات متعددة بدالً من مكون مصدر بيانات واحد.
في سلسلة  ،BTourبغرض توسيع نطاق التحقق المنطقي أعاله إلى التحقق الفعلي من االتفاقية  ،سنقوم بتطوير وتحديث سلسلة
 ،FINLوالتي تقدم نموذج إثبات السمعة المفوض) .(DPoRسيجمع هذا بين التحقق المادي والتحقق المنطقي لجميع بيانات BTour
لتوفير البيانات التي يمكن أن يحصل عليها BTourفقط بسرعة وتحليل وموثوقية البيانات غير المهيكلة.
كان لمعظم سلسلة الكتلة blockchainاليوم قيود في إنشاء الحجم والسرعة والقابلية للتوسعة لهيكل blockchainالقائم على
المعامالت .كل هذا القيد بسبب اعتماد الخوارزميات  ،وليس إلعداد أساس مادي.
نظرا لتقسيم
ال يمكن لسلسلة الكتلة Blockchainللبيانات الكبيرة انشاء عملية ثقة ببساطة عن طريق التجزئة .السبب بسيطً .
البيانات الضخمة من خالل توزيع البيانات  ،فمن الصعب إنشاء استراتيجية تجزئة من تلقاء نفسها .نماذج Blockchainالمستخدمة
في معظم العمالت المشفرة ليست مناسبة الستراتيجيات البيانات الضخمة .والسبب هو أنه لم يتم هيكلة سلسلة الكتلة blockchain
إلنشاء استراتيجية تجزئة تراعي تناسق البيانات.
السبب وراء قرارنا بتشكيل سلسلة BTourهو أنه أثبت أنه من الممكن التغلب على حدود المأزق  ،مما أدى إلى تحسين المشكالت
الهيكلية لـ blockchainبما يتجاوز منظور الخوارزميات البسيطة.
معظم نماذج  blockchainحتى اآلن لديها عدد قليل من التطبيقات المباشرة للنماذج القائمة على التوقيع  ،عالوة على ذلك  ،ال
توجد نماذج BIP44موجودة أو نماذج PGPأو نماذج blockchainمصممة بشكل مستقل .باإلضافة إلى ذلك  ،في حين أن

blockchainهي الطريقة الرئيسية الستخدام نماذج سلسلة المواقع

لمحة تقنية_63

مثل Off Chainأو Lightning Networkللتغلب على قيود  ،Trillemagneيحتوي نموذج Trilemma
Overcomingعلى بنية تحتية قائمة على الكتلة تراعي بيئة البنية التحتية المادية عالية التنظيم التي تستخدمها تقنيات سرعة
االتصاالت الحالية أو نماذج الشبكة المتقدمة.
نظرا لتوسعه الالنهائي واستخدامه
ال ينبغي اعتبار نموذج االرتباط بين شبكات الثقة منطقًا ثنائيًا مع القطاعين العام والخاص ً
المعزول .إن إظهار موثوقية البيانات هو نوع من سمعة البيانات  ،واألساس المنطقي لالستفادة من السمعة هو افتراض زيادة
الموثوقية  ،وهذا االفتراض ممكن فقط إذا كان هناك تفسير وثيق للعالقات بين األجهزة والشبكة إلى جانب الخوارزميات.

لمحة تقنية64-

فرض شبكة السياسة التشغيلية لتعزيز عمليات الثقة

مفهوم نظام COBIT5كطريقة لتأسيس العملية المرجعية في
سلسلة ثقة البيانات عند مرحلة االختبار لعملية الثقة في
البيانات الكبيرة.

الشكل  .2-10نموذج تدقيق المعلومات لمراقبة الثقة في سلسلة BTour

لتكوين عملية الثقة  ،تحتاج إلى إنشاء إدارة شاملة لتكنولوجيا المعلومات وإدارتها  ،وعملية تقوم بالتحقق من صحتها بشكل
منهجي .هذا هو اإلجراء الذي يتطلب مرحلة التقييم والرصد .يمكن تقسيم هذه اإلجراءات إلى ثقة حكم تقنية المعلومات إلنشاء عملية
الثقة للبيانات الضخمة وثقة محترفي اإلدارة اإلجرائية .يجب أن يكون مستوى الثقة في حكم تكنولوجيا المعلومات هو إجراءات
التقييم والتوجيه والمراقبة .باإلضافة إلى ذلك  ،تتطلب مرحلة الثقة في عملية اإلدارة توسيع الخطة  ،اإلنشاء  ،التشغيل  ،المراقبة
للتصميم  ،التنظيم( ،)APOاإلنشاء  ،الحصول  ،التنفيذ) ،(BAIالتسليم  ،الخدمة  ،الدعم) ،(DSSالمراقبة  ،والتقييم).(MEA

COBIT5sالتقليدية كانت موجودة فقط في مراقبة ومراجعة أنظمة المعلومات .ومع ذلك  ،من أجل إنشاء عملية ثقة في سلسلة الثقة
 ،blockchainيجب فصل كل عملية ثقة إلى مستوى مجال ويجب أن تكون عملية الثقة في العملية من خالل هذا المجال
خوارزمية إلثبات الثقة.
من المفترض أن تؤدي الثقة في هيكل إدارة تكنولوجيا المعلومات إلى وجود عالقة بين التخزين والشبكة التي تثبت تدفق البيانات.

لمحة تقنية65-

كيفية التغلب على حدود عملية ثقة البيانات
الكبيرة

الثقة في سلسلة الكتلة  .blockchainتتطلب من البيانات الكبيرة فه ًما مشتر ًكا الستراتيجية التخزين الموزعة للبيانات الضخمة .في
نموذج تشغيل بيانات SQLالنموذجي  ،كان نموذج ACIDنموذ ًجا أساسيًا  ،والذي يتضمن عملية إثبات ثقة المعاملة .ومع ذلك ،
كبيرا من وقت اإلثبات اللتقاطها في عملية الثقة وإثبات كل جزء من البيانات.
قدرا ً
تتطلب البيانات الضخمة ً
ً
تركيزا على شفافية هذا ويظهر في الرسم التوضيحي
لهذا السبب تعتمد البيانات الضخمة على نظرية CAPولديها عملية أكثر
التالي.

الشكل  .3-10مفاهيم مهمة حول الثقة القائمة على السياحة في البيانات الكبيرة

لمحة تقنية66-

تعد قواعد البيانات الموزعة أساسية بالنسبة لنماذج التوافر واالتساق وقبول األقسام .هذا أيضًا نموذج ثقة نتغلب عليه باستخدام
الشفافية .ومع ذلك  ،فإنه ال يضمن الثقة من مصدر تلك البيانات  ،وكانت هناك قيود في تطبيقها على استراتيجيات ثقة البيانات
الكبيرة.
للتغلب على هذا  ،هناك ستة أهداف للشفافية من أجل الثقة في سلسلة الكتلة blockchainالكبيرة الموجهة للبيانات  ،والتي يجب
التحقق من صحتها على أساس شبكة ثبتت بـ blockchain.

• شفافية التوزيع
 يتم تقسيم االسترخاء المنطقي إلى عدة قطع ويتم حفظ نسخة من كل اختصار إلى مواقع متعددة المزايا :توزيع عبئ العمل يمنع عنق الزجاجة عن الشبكة أو اي خدمة معروفة  ،ويحسن أداء النظام العيوب :تحتاج إلى مهارات تصميم كافية للتجزؤ يجب تقديم الحل عن طريق تفسير مشكلة التجزؤ كنوع من مشكلة العم في سلسلة الكتلة blockchain يحتوي نموذج Blockchainعلى قيود في زيادة العائد على االستثمار  ،بحيث يمكن لشفافية الموقع التغلب على نوع من حوكمة الشبكةمن خالل استعارة تخطيط شبكة GISالمتفق عليه في نظم تقنية المعلومات الجغرافية

• شفافية الموقع
 ال تحتاج إلى تحديد موقع تخزين البيانات التي تريد استخدامها .يجب الحفاظ على معلومات الموقع في كتالوج النظام المزايا :منطق التطبيق بسيط  ،البيانات مجانية للتنقل بين المواقع -العيوب :انخفاض السرعة مع المعالجة المزدوجة للبيانات  ،ومساحة التخزين الضائعة

• شفافية المجتمع
 ضمان التعيين بين قواعد البيانات المحلية وقواعد البيانات الفعلية .تتوفر أسماء مستقلة عن اسم كل النظام اإلقليمي المزايا :بنا ًء على قاعدة البيانات المحلية الموجودة  ،يمكن زيادتها تدريجيا ً العيوب :التنفيذ المعقد بين األنظمة غير المتجانسة -يصمم خطة للتغلب على تعقيد نظام مستعرض من خالل إعادة تكوينه في سلسلة معلومات عن معامالت الترانزيت

لمحة تقنية67-

• الشفافية الزائدة
 الخصائص التي ال تحتاج إلى معرفة ما إذا كانت كائنات قاعدة البيانات مكررة على مواقع متعددة -المزايا :يتم تحسين أداء األسئلة واألجوبة  ،والحفاظ على تناسق البيانات من قبل النظام بغض النظر عن المستخدم

 -العيوب :مصادر الطاقة المتجددة  ،يتطلب مساحة ذاكرة إضافية

• شفافية التسامح
 الحفاظ على ذرية الصفقة لمعاملة مستقلة عن فشل مكون (  ،DBMSالكمبيوتر) توزيع  DBهو أكثر تعقيدا بكثير من المركزية -السبب :تلف األنظمة المحلية الفردية  ،وفشل الشبكة  ،والتنفيذ الموزع )... (2PCطرق استرداد مختلفة

• الشفافية الموازية

 الحفاظ على تناسق النتائج عند إجراء معاملة متعددة -استخدام تنفيذ الطابع الزمني  ،المرحلة  2قفل

البيانات الكبيرة لديها مجموعة واسعة من البراهين الثقة .يجب أن يُنظر إلى ذلك على أنه يحتوي على العديد من العناصر الهامشية
للبيانات الضخمة نفسها التي تنشئ ثقة مناسبة لهيكل تخزين الالمركزية في البيانات .هذا يجعل بنية تخزين البيانات الموزعة أكثر
شفافية .ومع ذلك  ،ال يوجد عامل إلثبات الثقة مع سياسات الالمركزية البسيطة للبيانات التي تثبت الثقة.
عملية التحقق من الثقة للبيانات الضخمة ليست عملية hashishتسجل عملية إجماع سلسلة الكتلة . blockchainالثقة في البيانات
الكبيرة هي أن موثوقية البيانات المخزنة الموزعة يتم إنشاؤها من خالل عملية تقييم وموثوقية البيانات إلى حد ما .نعتقد أنه يجب
تحديد عملية الثقة للوفاء بمتطلبات الشفافية الستة وأن يكون سجل blockchainعبارة عن سلسلة من البيانات بحد ذاتها  ،وليس
مجرد سجل تجزئة .هذا ال يضمن مصداقية الصفقة في طبيعة السياسة الزراعية المشتركة .نريد تشغيل عمليات التحقق من الثقة
على مستوى المؤسسة على أساس  ،COBIT5من المصادر إلى التقييمات والمراقبين ومراجعة تدفقات تشتت البيانات لكل البيانات
الكبيرة  ،ألن طبيعة سلسلة الكتلة blockchainمناسبة لتشغيل عمليات ضمان الثقة هذه  ،لكن استراتيجية التجزئة البسيطة

للبيانات الكبيرة ال تثبت موثوقية البيانات الحقيقية

لمحة تقنية68-

تحديد هيكل منصة الثقة للبيانات الكبيرة

في سلسلة بيتور  ،BTour Chainنريد تحديد هيكل لمنصة ثقة البيانات الكبيرة لدينا مثل . TAaaSيعد التكيف السياحي كخدمة
ً
هيكال مناسبًا للسياحة يقسم التسلسل الهرمي للثقة إلى كتلة بيانات كبيرة قابلة للتكيف في نموذج المنطقة.

الشكل  .4-10هيكل منصة الثقة للبيانات الكبيرة

قسم التحقق من مكونات البيانات الكبيرة
تتكون مصادر البيانات من شخصيات مختلفة .يجب أن نفكر في كيفية تشكيل طبيعة السياحة لمصادر البيانات الخاصة بالبيانات
الضخمة في عالقات متبادلة .للقيام بذلك  ،نريد الجمع بين طبقة الخدمة  ،وطبقة الطرف الثالث  ،والطبقة التكيفية  ،وطبقة التشغيل
البيني  ،وطبقةfineTech

لمحة تقنيه70-

قسم سياسة البيانات ومراقبة التدفق
تدور سياسة البيانات حول المعالجة واالتصال والتحكم  ،وهي مرتبطة باستراتيجيات استخدام البيانات الضخمة .يتعلق األمر
ً
مجاال لتحسين موثوقية البيانات.
بتشغيل البيانات ويصبح

خريطة الحد من قسم التحقق
يما يتعلق بخطوات تحليل وإثبات كميات كبيرة من البيانات بشكل متواز  ،فإن خريطة الهيكل الذي يصنف ارتباط البيانات واألدلة
الستخراج بيانات قبول الطلب تصبح قليلة .يمر عبر خمس مراحل :االنقسام  ،ورسم الخرائط  ،والخلط  ،والحد  ،والنتيجة النهائية.
تتمثل عملية إنشاء سمعة للبيانات في زيادة موثوقية البيانات.

قسم التحقق من اتفاقية الثقة
يصبح الفاصل الزمني للتحقق من اتفاق الثقة هو الفاصل الزمني لتمييز كل عنصر من العناصر المختلفة للبيانات لتأكيد توقيع
البيانات نفسها وتوافر البيانات الرقمية .هذا القسم عبارة عن بنية سلسلة بيانات متصلة تتتبع تاريخ بيانات blockchainسلسلة
الكتلة وتفسر عالقتها  ،وتثبت الثقة في عناصر الشفافية الستة الناشئة عن استراتيجية التقسيم للبيانات الضخمة.

قسم مستودع الثقة
إنها تشكل الفاصل الزمني الذي يبني الثقة بين عملية الثقة الفعلية لهيكل التخزين الموزع للبيانات الكبيرة والعالقات بين سالسل
البيانات المتصلة هذه .يشير إلى المناطق التي تجسد وتوضح عملية التحكم والثقة في نظام تدقيق المعلومات من مصدر البيانات إلى
مرحلة استخراج البيانات ومعالجتها وتقييمها ومراجعتها  ،وهيكل استراتيجية الفشل في معالجة البيانات والمقياس خارج استراتيجية
البيانات.

لمحة تقنية70-

إطارالعمل الخاص بالبيانات
الكبيرة لسلسلة الكتلةBlockchain
التكيفي
من أجل إنشاء اطار هيكلي لـسلسلة الكتلة blockchainالتكيفي للبيانات الكبيرة  ،تحتاج أوالً إلى تحديد أفضل موقع لنموذج
 blockchainالموارد التي ينتمي إليها من منظور. ITلتحقيق أهداف العمل  ،تحتاج المؤسسات إلى تحديد COBITوتكوينإطار عمل لربط متطلبات اإلدارة بمجاالت التغطية والعمليات واألنشطة في ثالثة تكوينات لموارد تكنولوجيا المعلومات وعمليات
تكنولوجيا المعلومات.
في النهاية  ،تعتمد اإلدارة الرقمية المستدامة على كيفية تأطير التطبيقات والمعلومات والبنية التحتية والموارد لتلبية احتياجات الفعالية
والكفاءة والسرية والنزاهة والتوافر واالمتثال والموثوقية .إن الجمع بين نموذج الثقة من خالل الخوارزميات الرياضية وموارد
تكنولوجيا المعلومات الخاصة بالحوكمة كعنصر ال مركزي يجعل الفرق في نموذج الوصول إلى أنظمة التدقيق وسلطتها وتشغيلها.
من خالل تطبيق خوارزمية رياضية وهيكل تخزين رقمي غير مقصود للتحكم في نموذج الحوكمة التقليدية والتحكم فيه  ،يمكن تنفيذ

إلغاء الحوكمة لتمكين بنية يمكن بناؤها باستخدام نموذج ثقة غير متحكم فيه .ستكون موارد تدقيق البيانات بمثابة عامل تمكين
للمنظمات االستئمانية التابعة لجهات خارجية .مصادقة المستخدم  ،ومنع الرفض  ،واإلدارة الرئيسية بين الطبقات هي الثقة الثالثة
التي تسمح للشركات بأن تكون شفافة

لمحة تقنية71-

الشكل  .5-10اتجاه هيكل التوحيد لسلسلة الكتلة Blockchainالتكيف البيانات الكبيرة

على اليسار وجود حوكمة معلومات تقنية و تقنية المعلومات الحالية وإلغاء الحوكمة مع سلسلة الكتلة .blockchainالفرق األكبر
في هذا الهيكل هو في الرصد والتقييم .هذا هو المكان الذي يتم فيه تقييم عملية إنشاء الحوكمة وعملية إدارة الحوكمة  ،ويمكن تحديد
مستوى الحوكمة.
يسمح هيكل حوكمة blockchainبالقيام بالرصد بطريقة غير خاضعة للرقابة .وهذا يخلق الثقة غير المقصودة  ،وليس المقصودة
 ،عن طريق إثبات أنه يمكن التوسط في اإلدارة والحكم من منظور رصد واحد.

لمحة تقنية72-

تحديد هيكل منصة الثقة للبيانات الكبيرة
من أجل إنشاء هيكل نظام أساسي موثوق للبيانات الضخمة  ،يجب تقسيم اإلطار القياسي لحوكمة سلسلة الكتلة blockchain
بوضوح لتناسب العناصر المحددة ومفاهيم العناصر الواضحة لنموذج تطبيق blockchainمن منظور مورد تكنولوجيا
المعلومات .يجب أيضًا تنظيمها بحيث يمكنك تحديد األهداف التي تريد تحقيقها لتمكين تنفيذ هذه العناصر وتفسير االرتباطات وفقًا
لذلك .بنا ًء على الطبيعة الالمركزية لـ  ،blockchainنحتاج إلى إنشاء خطوات مستقلة إلظهار الثقة في عملية بناء البيانات
الضخمة بدون وسطاء مقصودين .للقيام بذلك  ،يجب إجراء مراقبة مستقلة وإثبات وتقييم الموارد الرقمية  ،كما يجب إنشاء هياكل

غير مسيطرة للثقة وتوافق اآلراء .باإلضافة إلى ذلك  ،يجب تقديم دليل فعال لتضمين تعريف الكفاءة واألداء في هذا الهيكل ،
ولضمان إنتاجية البيانات بشكل موثوق.

الشكل  .6-10هيكل البياناتالضخمةلسلسلة الكتلة Blockchainر

لمحة تقنية73-

لقد تم تصميم سلسلة BTourالستخدامها من منظور البيانات الضخمة استنادًا إلى إطار عمل توحيد blockchainالمناسب
للبيانات الضخمة .لقد قمنا بربط ما مجموعه ثالثة مكونات وكتل غير مسيطرة إلثباتها ومراقبتها وتقييمها ومراجعتها  ،ومن خالل
هذه االتصاالت المنتظمة نعتزم إنشاء إطار عمل متداخل للغاية يمكن االعتماد عليه من خالل تحقيق هدف دعم اإلعداد غير السهل
والتحكم المريح  ،وتحديد مهام محددة لزيادة قابلية االستخدام  ،وتقليل المخاطر  ،وتحسين الموارد لزيادة شفافية أصحاب المصلحة.

مقارنة مع األنظمة الحالية
الخصائص الرئيسية لقاعدة البيانات هي( ACIDالذري  ،االتساق  ،العزلة  ،الثبات) .هذه الخاصية يمكن أن تعوض عن استقرار
المعاملة .من الصعب الحصول على الطبيعة لضمان استقرار المعامالت في البيانات الكبيرة .هذا ألن NoSQLله خصائص CAP.
كانت قاعدة البيانات الحالية مناسبة لمعالجة الدُفعات  ،وكان هناك دائ ًما وقت معين للتفرع الستجابة التنفيذ .ومع ذلك  ،في عصر
البيانات الضخمة  ،فإن إجراءات معالجة نظام الدُفعات هذه ال تتداعى  ،وألن هناك العديد من القيود على صنع القرار التفاعلي ،

يجب أن يكون تحليل ومعالجة القرارات من السهل استخراجها ومعالجتها وسرعة االستجابة .لتسريع معالجة البيانات المستمرة في
وتوفرا للسماح بتشغيل
البيانات الضخمة  ،هناك حكم بأن االتساق الضعيف أقل من االتساق القوي  ،وهذا يتطلب أقسا ًما عالية
ً
المعلومات .تكمن المشكلة في أن هذه الثقة الهامشية في البيانات الضخمة تقلل من قيمة المعلومات وتعتمد على األشخاص للثقة في
عمليات المعلومات  ،لذلك من المهم تصميم وفهم الالعقالنية وإمكانية تشويه المعلومات.
تستعمل استراتيجية البيانات الكبيرة لسلسلة BTourخصائص سلسلة الكتلة blockchainلتقليل الالعقالنية وإمكانية تشويه هذه
المعلومات .تتمثل استراتيجية تحسين موثوقية معلومات ACIDالحالية في زيادة عملية الثقة من خالل نموذج ،blockchain
ولكن أيضًا للمساعدة في تعزيز  ،CAPالسمة الهامشية للبيانات الضخمة  ،مما يزيد الثقة في عمليات المعلومات .لمنع تشغيل هذه

المعلومات وتشويهها  ،نقوم بتوزيع وإظهار أدلة البيانات والتدابير المتاحة بشكل فعال إلنشاء مستوى منخفض من التستر  ،مما يتيح
حوكمة موثوقة لثقة البيانات.

لمحة تقنية74-

هذا ما ستمكننا منه تكنولوجيا تشغيل البيانات الكبيرة لسلسلة BTourومجموعة من سلسلة الكتلة blockchainمن تطوير عملية
ثقتنا.

إظهار أدلة البيانات والتدابير المتاحة إلنشاء مستوى منخفض من الكمون  ،مما يتيح حوكمة موثوقة لثقة البيانات.
هذا ما ستمكننا منه تكنولوجيا تشغيل البيانات الكبيرة لسلسلة BTourومجموعة من blockchainمن تطوير عملية ثقتنا.

الشكل  .7-10مقارنة قاعدة البيانات والبيانات الكبيرة الحالية وبيانات سلسلة بيتور الكبيرة

جل نماذج blockchainالحالية عبارة عن blockchainالقائم على المعامالت والذي يقوم بتشغيل blockchainمن منظور
حساب موزع .كان الهدف من منع المدفوعات المزدوجة للعملة المشفرة هو العامل األكثر أهمية  ،وقد أثبتت عملة البيتكوين ذلك.

ألكثر من عقد اآلن

لمحة تقنية75-

العنصر الالمركزي في نموذج سلسلة الكتلة  .blockchainيتمثل في إنشاء نموذج CAدون ثقة طرف ثالث .ومع ذلك  ،فقد حان
الوقت اآلن الستيعاب الحاجة إلى تضمين الحاجة إلى ثقة البيانات في كتلة البيانات  ،والحاجة إلى موثوقية وثائق المعلومات  ،بما
يتجاوز أصغر وحدة مادية في سلسلة الكتلة . blockchainهذا هو في األصل الرقمي .المشكلة هي أن هناك العديد من وجهات
النظر المختلفة حول تفسير األصل الرقمي .في إستراتيجية البيانات الضخمة  ،قد يكون تضمين األصل الرقمي ونماذج المقلدة في

عملية ثقة blockchainمشكلة حقيقية ثالثية .لكننا نريد تقديم تفسير واسع للمتغيرات واالفتراضات الرقمية المختلفة المتاحة من
حيث النظر في هذه المشكالت الثالثية .عملية إثبات مئات غيغابايت من وحدات إعادة الشحن على أساس التوقيع تستند إلى حد كبير
بواسطة بروتوكول الثقة في المنهجيات المعروفة .السبب في أننا نركز على نموذج السلسلة النهائية هو أننا تخطينا النموذج الهامشي
الذي تتميز به سلسلة المفاتيح التقليدية بفرضيات مادية .هناك اعتقاد أنه عندما نجمع بين منظور الخوارزمية الذي يثبت موثوقية
البيانات مع نموذج السمعة المادية  ،يمكن أن يكون لدينا القدرة على إثبات تلك الثقة .تستخدم عملية إنشاء عملية ثقة البيانات أيضًا
نموذج توحيد دولي .هذا هو نموذج COBIT5.تشغيل نموذج تشغيل سياسي للتحكم المستند إلى الدور في عناصر التحكم في تدقيق
نظام المعلومات بشكل منفصل من منظور النظام إلى منظور البيانات  ،وتشغيل عملية ثقة تستند إلى دور blockchainللتحقق من
صحة البيانات  ،ويزيد من موثوقية البيانات ويزيد من قيمة الثقة البيانات في البيانات الكبيرة.
باالمكان أن يساعدك ذلك في أن تصبح أكثر ذكا ًء في العمل وأكثر مرونةً ومتا ًحا بدرجة أكبر لعملك  ،بعيدًا عن استراتيجية التجزئة
البسيطة إلثبات قيمة الثقة في. blockchain

لمحة تقنية76-

الشكل  .8-10مقارنة  blockchainالعادية الحالية وسلسلة بيتور blockchain

لمحة تقنية77-

مكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب
من أجل حماية عملة بيتور الرمزية  ،BTour Tokenالذي يتم استخدامه كدفع للخدمات السياحية  ،وتوفير المكافآت والتسويق ،
من استغاللها لغسل األموال وتمويل اإلرهاب  ،وتحليل معامالت العملة المشفرة  ،والتنبؤ بسالمة محفضة العمالت المشفرة
cryptocurrencyلإلرسال  /االستالم  ،قد تم تعريفها وتشغيلها.

الشكل  .9-10مكافحة غسل األموال ومكافحة تمويل اإلرهاب

تعتمد تجار الجريمة المنطمة /التجارة االستباقية و تقنيات مابعد العمل على أسلوب النهج القائم على المخاطرة  ،والذي يتوافق مع
فريق العمل المالي( )FATFمذكرة تفسيرية (. )2019.6.21بنا ًء على ذلك  ،أصدر فريق االمتثال العالمي في GG56تقرير
المعامالت المشبوهة  ،والذي يتم إبالغه بانتظام إلى وحدة االستخبارات المالية(، )FIU

لمحة تقنية78-

أي السلطات المالية  ،في كل بلد .من خالل تقديم التقارير بانتظام إلى وحدة المعلومات المالية  ،تفي GG56 Ltdو سلسلة بيتور
BTour Chainبواجب اإلبالغ فيما يتعلق بمكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب.

باإلضافة إلى ذلك  ،في حالة وجود تهمة جنائية تنطوي على عملة بيتور الرمزية BTour Tokenوالسلطات القضائية  /المالية لكل
بلد طلب األدلة ذات الصلة ؛ يتم استخراج تفاصيل المعامالت الجنائية ذات الصلة وتقديمها من خالل النظام للوفاء بالتعاون فيما
بينهم.
في المستقبل  ،سيكون هناك نظام  ،يمكنه تحديث توقيت التغييرات في السياسات  ،مثل FATFsأو تغييرات في اللوائح القانونية
حسب البلد والرقابة الداخلية وفقًا للسياسة.

خريطة الطريق
2019
س1

• إنشاء GG56المحدودة
• يبدأ مشروع سلسلة BTour
• جوالت األعمال األولى إلى الصين واليابان وهونج كونج

س2
س3

س4

• إطالق مشروع تجريبي كبير لكتل البيانات في مقاطعة جانجوون
• شراكات عالمية في جميع أنحاء الصين واليابان وهونغ كونغ

• جولة العمل الرابعة

• ورقة بيضاء v0.9

• رمزية نشأة بيتورBTour
• جولة عمل لفيتنام والصين
• حضور المؤتمرات والعروض الترويجية

خارطة الطريق
2020
س1

• بيع خاص

•

IEOوقائمة التبادل

• تركيب أجهزة الصراف اآللي للعملة المشفرة BTour Tokenبالشراكة مع Macau
Casino
• شراكة تجارية مع Maruhan Japanو Recruitوما إلى ذلك

س2

• إطالق مشروع تجريبي للسالسل السياحية للسياحة غرناطة
• شراكة مع نادي لاير مدريد اإلسباني لكرة القدم لتثبيت اكشاك سلسلة بيتورBTour Chain
في ملعب سنتياغو برنابيو Estadio Santiago Bernabeu

س3

• متداد نموذج مشروع أعمال BTour Chain
• العرض األول لمعايير سلسلة الكتلة Blockchainالسياحية العالمية
• توسيع الشراكات والخدمات إلى أكثر من  10دول بالتعاون مع المجلس االستشاري الدولي

س4

• عقد المؤتمرالسياحي االول لسلسلة الكتلةBlockchain

• تطوير خدمات MainNet & Launch
• إطالق جوالت حصرية لعملة بيتورالرمزيةBTour token
• إطالق منصة بورصة بور
• مناقشة التعاون مع اليونسكو وغيرها من المنظمات الدولية ذات الصلة بالسياحة لتعزيز الجهود
الخيرية

رمز االقتصاد والتمويل

رمز االقتصاد و التمويل

رمز االقتصاد والتمويل82-

رمز االقتصاد والتمويل
رمز االقتصاد
قيمة الرمز
• إجمالي العرض 2 :مليار عملة بيتور الرمزية BTour token
• سعر الوحدة 0.1 :دوالر

تخصيص الرمز
سيتم تخصيص عملة بيتور الرمزية Btour tokenعلى النحو التالي:

رمز االقتصاد والتمويل83-

بيع الرمز
سيتم بيع  ٪40من عملة بيتور الرمزية Btour tokenمع تطبيق فترات االستثمار.

الفريق والمستشارين
نحن نخصص  ٪ 7ألعضاء الفريق والمستشارين الملتزمين بنجاح مشروعنا .يتم إجراء تخصيصات الرمز وفقًا لمستوى المساهمة.
شهرا بعد تاريخ التوزيع.
يتم تطبيق فترة اإلغالق لمدة 12
ً

المستشارون الدوليون و المؤسسون
نحن نخصص  ٪ 10ألعضاء المجلس االستشاري الدولي والمؤسسين الذين يدعمون مشروعنا ويروجون له .يتم إجراء تخصيصات
شهرا بعد تاريخ التوزيع.
الرموز وفقًا لمساهمتها .يتم تطبيق فترة اإلغالق لمدة 12
ً

الشركاء
لكي تنموسلسلة بيتور BTour Chainلتصبح منصة سياحية عالمية  ،نحتاج إلى التعاون مع مختلف الشركاء في جميع أنحاء
العالم .نحن نخصص  ٪ 3من الرموز لشركائنا االستراتيجيين .يتم تحديد فترة حبس من خالل المناقشة.

التسويق
للترويج لمشروع سلسلة  ،BTourسنقوم بإجراء حمالت تسويقية عالمية متنوعة .سيتم تخصيص  ٪ 10لهذا الجهد .تختلف فترة
اإلغالق اعتمادًا على طبيعة الحمالت التسويقية.

النظام البيئي
سيتم تخصيص  ٪25لمكافأة المستخدم والتطوير المستقبلي واالستثمارات في النظام البيئي

محميات
سيتم تخصيص  ٪5الحتياطيات الشركات  ،وسيتم االحتفاظ بمبلغ احتياطي الشركات بين .٪5-2

توزيع الرمز
تاريخ توزيع الرمز المميز هو يناير ( 2020في انتظار إشعار آخر)  ،ويتم إرسال جميع مدفوعات الرمز المميز بعد تاريخ
التوزيع.

الرمز االقتصادي والتمويل84-

العرض االضافي لعملة بيتورBtour token
مع توسع أعمال سلسلة بيتور BTour Chainالعالمية  ،من المتوقع أن يتزايد الطلب على عروض BTour Tokenاإلضافية
بسبب نمو النظام البيئي .سيتم إصدار رموز BTourاإلضافية مع شروط محددة كما هو موضح أدناه:

شروط إصدار الرموز اإلضافية:
 .1بعد إطالق سلسلة الكتلة لبيتور ل Main-Net
2.عند تلبية واحد على األقل من الشروط الثالثة في الجدول أعاله

 .3الحد األقصى لعدد الرموز المميزة التي يمكن إصدارها لكل مرحلة هو  3مليارات

الرمز االقتصادي والتمويل85-

التمويل
استخدام العائدات
بمجرد اكتمال جمع التبرعات  ،سيتم تخصيص األموال وتشغيلها وفقًا للمبادئ التوجيهية التالية .إذا لم نحقق أهدافنا التمويلية الكاملة
 ،فسيتم تعديل المخصصات ليعكس بشكل أفضل ما هو مصمم ليكون ذا أهمية قصوى وأولوية لتطوير المشروع.

رمز االقتصاد والتمويل86-

استخدام إيرادات المنصة
سيتم استخدام األرباح الناتجة عن سلسلة بيتور BTour Chainفي الدعم الفني والتشغيل واإلدارة المالية وللجهود الخيرية
لمؤسسة . GG56يمكن تنفيذ عمليات إعادة الشراء من أجل تثبيت قيمة عملةBtour

شعبنا

شعبنا

شعبنا88-

الفريق

المستشارين

شعبنا89-

أعضاء المجلس االستشاري الدولي

* للتحقق من آخر التحديثات  ،يرجى زيارة موقع سلسلة بيتورالرسمي()www.btour.io

بيبليوجرافي وقائمة المصطلحات90-

بيبليوجرافيا و قائمة المصطلحات
FIT
سائح أجنبي مستقل
SCT
جوالت مخصصة على نطاق صغير

Data Mining
وكالة السفر  ،والسكن  ،والنقل  ،والمطاعم  ،واألعمال التجارية ذات الصلة بالسياحة
Opinion Mining
بناء المعلومات القيمة والتطبيق على صنع القرار من خالل استخراج البيانات
Social Network Analytics
التكنولوجيا التي تحلل اآلراء على المواقع اإللكترونية ووسائل التواصل االجتماعي وتعيد بناء المعلومات التي تم جمعها إلى معلومات مفيدة

Reality Mining
تحليل المقاالت ووسائط المستخدم االجتماعية لتحليل تدفق أو نمط المستهلك  ،وتطبيقها على المبيعات أو الترويج
)BTour Mileage(BTM
عملة مستقرة تستخدم في سلسلة  ،BTourيمكن استخدامها للمكافأة أو األميال
BTour Token
عملة مشفرة تستعمل في سلسلة بيتور
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