
  

  

لعبة املحمول الحياة الحقيقية تشجيع الشبكات االجتماعية 
مشروع مبني على تقنية إيثريوم بلوكشني 



    لــعبة جــوال حــقيقية جــديــدة تُــرســل الــالعــبني لــاللــتقاء بــأشــخاص جــدد فــي :Enzym  يــقدم هــذا املســتند مشــروع 
الـعالـم الـحقيقي. يسـتجيب الـالعـبون إلـى مـهامـهم عـلى هـواتـفهم الـذكـية مـع أو بـدون الـواقـع املـعزز الـذي يـحصل فـي 

.الواقع على الالعبني لالختالط و معرفة أشخاص جدد مع أشخاص جدد 

   هـــو املـــنطقة املحـــلية لـــالعـــبني ويتحـــركـــون فـــي الـــجوار ، وهـــذا يـــسمح لـــلتطبيق بـــالـــرد عـــلى الـــالعـــبني Enzym مـــلعب 

الــرئــيسيني عــلى هــواتــفهم املحــمولــة: بــشكل فــوري. عــادة مــا تــبدأ املــهام أو تــنتهي فــي مــؤســسة خــاصــة أو مــساحــة 
.مفتوحة للجمهور تسمح لالعبني بالتعرف على أشخاص جدد في بيئة آمنة 

  الـالعـبني عـلى إنـشاء شـبكة اجـتماعـية تـلعب بـانـتظام مـًعا. لـسمعة الـالعـبني دور رئـيسي لـضمان ، Enzym يـشجع 
بــطريــقة غــير حــزبــية ، الــتي تــتحكم فــي الــتفاعــالت بــني الــالعــبني. لــقد تــم بــناؤه عــن طــريــق إضــافــة نــتائــج مــوضــوعــية 
(عــلى ســبيل املــثال ، عــدد الــرســائــل الــتي لــم يــتم الــرد عــليها) وأيــضاً غــير مــوضــوعــية (مــثل رضــاأو عــدمــه العــب آخــر 
بـــعد مـــقابـــلته). تـــشجع هـــذه اآللـــية الســـلوك اإليـــجابـــي بـــاإلضـــافـــة إلـــى إعـــطاء مـــعلومـــات كـــافـــية لـــالعـــبني لـــلسماح لـــهم 

.بتحديد ما إذا كانوا مهتمني بمقابلة أم ال 

 Enzym هــــو الــــتطبيق الــــقائــــم عــــلى تــــقنية الــــبلوكشــــني إيــــثريــــوم . و ZYM مــــع رمــــزهــــا ERC-20 :هــــو وقــــود الــــتطبيق
.أو تسمح لالعب بالفوز بها ZYMs تتطلب معظم اإلجراءات تحتاج توكن 

عـلى Enzym وتـنظيم الـتوزيـعات داخـل مـنشآتـها لـتشجيع مـجتمع ZYMs سـوف تـكون املـؤسـسات قـادرة عـلى شـراء 
الـقدوم واكـتشافـها. سـيتمكنون مـن االطـالع عـلى إحـصائـيات دقـيقة حـول الـحضور بـعد هـذه الـتوزيـعات ، بـناًء عـلى 
أدوات أخـــــرى لتحســـــني مـــــعرفـــــة الـــــعمالء Enzym املـــــعلومـــــات الـــــتي يـــــتم أخـــــذهـــــا مـــــباشـــــرةً مـــــن الـــــبلوكشـــــني. ســـــتوفـــــر 
ونـــمط الـــتوزيـــع الـــخاص بـــهم لـــالعـــب ZYM املســـتهدفـــني واالحـــتفاظ بـــهم مـــع مـــراعـــاة ســـريـــة الـــالعـــب دائـــًما. يـــسمح 
بــالــوصــول إلــى تــطبيق مــجانــي ، مــع عــدم وجــود أي دعــايــة أو حــسابــات مــتميزة بــاإلضــافــة إلــى الــحفاظ عــلى نــموذج 

.أعمال قوي يعتمد عليه 
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: مــــقـــدمة 
   عــــلى مــــدى الــــعقود املــــاضــــية ، أصــــبحت الــــحياة االجــــتماعــــية أكــــثر تــــعقيًدا مــــن الــــقرون املــــاضــــية. تــــنظّم الــــتنشئة 

االجــتماعــية بــشكل عــام بــفكرة الــدوام. فــي مــجتمع تــقليدي ، يــنتمي األفــراد إلــى مــجتمع مــا طــوال حــياتــهم ، وهــذا 
اإلحـــساس بـــاالنـــتماء يـــشكل طـــريـــقة عـــيشهم وقـــيمهم وعـــالقـــاتـــهم االجـــتماعـــية. تـــدفـــع الـــحياة الـــعصريـــة حـــدود مـــا هـــو 
مـــمكن مـــن خـــالل إضـــفاء الـــطابـــع املـــؤســـسي عـــلى الحـــراك االجـــتماعـــي والـــجغرافـــي. مـــن نـــاحـــية ، يـــكون التســـلسل 
الهــرمــي االقــتصادي أقــل صــرامــة ، والــتقدم االجــتماعــي مــمكن ، ويــتم تحــريــر األفــراد نســبياً مــن الــعالقــات الــتابــعة. 
ومـن نـاحـية أخـرى ، لـم تـعد الـحواجـز واالنـتماء إلـى مـجتمع مـا بـمثابـة عـوائـق أمـام إنـشاء الـعالقـات ، أو تـغيير األفـراد 
لــلوظــائــف أو تــغيير الــعنوان بــشكل مــتكرر واســتحقاق حــياتــهم االجــتماعــية عــلى مســتوى الــعالــم مــن نــطاق أوســع مــن 
االخـتيار. تجـد املـجتمعات املحـلية نـفسها ضـعيفة بسـبب التجـديـد الـدائـم ألعـضائـها وإعـادة تـنظيمهم املسـتمر. يـميل 
اإلحـساس بـاالنـتماء إلـى الـتالشـي لـصالـح املـنافـسة بـني االحـتماالت املـتعددة. إن تـكاثـر الـثقافـات املـضادة يـولّـِد سـوء 

.تفاهم بني املجموعات التي تكون أكثر تقسيماً ، مما يعزز القيم املتباينة 
  وهــكذا أصــبحت الــحياة االجــتماعــية مــجااًل غــير مــؤكــد حــيث تــدوم الــصداقــات فــي بــعض األحــيان بــضعة أشهــر أو 
ســنوات فــقط ، وحــيث يــكون مــن الــضروري أكــثر أن يــكون املــرء شــجاعًـــا بــما يــكفي لــيقدم نــفسه لــلترويــج لــنفسك. إن 
عــدم تــجسيد الشــبكات االجــتماعــية يــؤدي إلــى بــلورة هــذه الــحقيقة: فــقد اكــتشفت البشــريــة مــتعة أن تــكون مــجهوال ، 
والــــهويــــات الــــخيالــــية والــــصداقــــات االفــــتراضــــية. وقــــد اكــــتشف أقــــل الــــشكوك أن الــــعزلــــة البشــــريــــة هــــي منجــــم ذهــــب 
واســــتغاللــــها وجــــدوا عــــالقــــة مــــربــــحة لــــلغايــــة. مــــنذ بــــدايــــة الــــتفاعــــالت عــــبر اإلنــــترنــــت ، كــــانــــت تــــكاثــــر عــــمليات االحــــتيال 
والـتوصـيفات الـكاذبـة مـشكلة كـبيرة و بـاسـتمرار.75٪ مـن مسـتخدمـي املـوقـع وتـطبيقات املـواعـدة أنـهم يـرغـبون فـي أن 
تـصبح هـذه الشـبكات أكـثر أمـانًـا وبـصفة عـامـة فـإن 92٪ مـن مـتصفحي الـويـب األمـريـكيني قـلقون بـشأن مـا يحـدث 

.لبياناتهم الخاصة عبر اإلنترنت 



:ملحة موجزة عن التنشئة االجتماعية 

تطور التنشئة االجتماعية 

التنشئة االجتماعية التقليدية 

  ال يـعيش البشـر فـقط فـي املـجتمع لـتبادل مـهاراتـهم وتحسـني أسـلوب عـيشهم ولـكن أيـًضا إلشـباع رغـبة عـميقة فـي 

.مشاركة عواطفهم وخبراتهم وآرائهم. التنشئة االجتماعية هي مفيدة وضرورية ولكن أيضا ممتعة وممتعة 
هـذه هـي الـطريـقة الـتي تظهـر بـها الـثقافـات لـتوحـيد األفـراد وتـقليل الـصراعـات وجـعل الـحياة الـيومـية مـمتعة ومـمتعة. 
حــتى أكــثر املــجتمعات فــوضــى أو صــرامــة تــأكــد مــن أن أعــضاءهــا يــتشاركــون بــعض األفــكار حــول مــا هــو عــادل ، مــا 
هــــو صــــحيح ومــــا هــــو مــــمتع. مــــن خــــالل هــــذه الــــقيم املشــــتركــــة ، يــــتعلم األفــــراد احــــترام نــــفس الــــرمــــوز ، خــــاصــــة فــــي 
املــــجتمعات الــــتقليديــــة حــــيث تــــكون مــــشاركــــة الــــقيم واملــــراجــــع الــــثقافــــية أمــــرًا ضــــروريًــــا. مــــن خــــالل املــــشاركــــة ، يــــسمح 

.ألعضاء املجتمع باالستفادة من مستوى معني من الثقة واأللفة مهما كانت االختالفات بينهم 

التنشئة اإلجتماعية الحديثة 

   أصــبح تــأســيس الــثقة واأللــفة أكــثر تــعقيًدا فــي الــبلدان الــصناعــية. تــم تــخفيف الــقيم والــثقافــات وتــمزيــقها. عــلى 
الــرغــم مــن أن فــكرة الــقريــة الــعاملــية ال تــزال نــظريــة ، فــمن الــصحيح عــلى ســبيل املــثال أن املــراهــقني الــفرنــسيني لــديــهم 
قــيم ومــراجــع ثــقافــية مشــتركــة مــع املــراهــقني األمــريــكيني أكــثر مــن مــع والــديــهم. تــؤدي اإلنــترنــت واألفــالم واملــوســيقى 
وألـعاب الـفيديـو إلـى املـزيـد مـن الـتفاعـل بـني الشـباب مـن جـميع األفـق مـقارنـًة بـاملـشاركـة االجـتماعـية أو الـقيم املشـتركـة 

.بني األجيال 



   كــان لــتخفيف الــقيم الــثقافــية عــلى نــطاق عــاملــي تــأثــير كــبير عــلى حــياتــنا االجــتماعــية. أصــبح الــتنشئة االجــتماعــية 
املحــلية أقــل تــكرارا وأقــل تــلقائــية ، وقــد يــكون مــن الــصعب الــعثور عــلى األفــراد الــذيــن يــشاركــونــنا قــيمنا ومــراجــعنا. 
بــالنســبة إلــى الــعديــد مــن األشــخاص ، أصــبحت شــبكة الــويــب املــكان املــناســب ملــقابــلة أشــخاص لــديــهم اهــتمامــات 
مــماثــلة. ال يــهم إذا كــانــت هــذه الــلقاءات افــتراضــية بــشكل حــصري: فــاملــصالــح املشــتركــة تــكاد تــكون كــافــية لــجعلها 
ذات أهـمية مـثل املـواجـهات فـي اللحـم والـدم. لـذلـك أصـبحت الـقدرة عـلى االخـتالط االجـتماعـي مـن خـالل شـاشـة أمـر 
مشــــترك. هــــذا ال يــــعني أن الــــتنشئة االجــــتماعــــية فــــي الــــعالــــم الــــحقيقي عــــفا عــــليها الــــزمــــن ، لــــكنه يــــعني أن الــــتنشئة 

.االجتماعية االفتراضية أصبحت جزًءا طبيعيًا ومنتظًما من التنشئة االجتماعية ككل 

القضایا الحالیة واتجاھات السوق 

فــي مــطلع عــام 2000 ، كــان يُــنظر إلــى الــتعارف عــن طــريــق اإلنــترنــت عــلى أنــه تــافــه بســبب طــبيعته الــظاهــريــة ، فــقد 
اســتخدمــه الــناس الــخجولــون أو الــليبرتــريــن فــقط. تــغيرت املــواقــف وأصــبح مــن املــتفق عــليه فــي الــوقــت الــحاضــر عــلى 
الـتي تـأسسـت فـي "Meetup".نـطاق واسـع أن أدوات لـقاءات الـويـب تُسـتخدم عـادةً لـتلبية جـميع أنـواع األشـخاص 
عـام 2002 كـانـت قـائـمة عـلى فـكرة ربـط الـناس بـنفس الـهوايـات واالهـتمامـات املشـتركـة بـينهم ، مـما يـدل عـلى جـدوى 
شــبكات اإلنــترنــت لــصنع األصــدقــاء ، وهــذا فــتح طــريــق جــديــد لــنحو ثــالثــني مــوقــع ويــب وتــطبيقات بــديــلة. وفــي اآلونــة 
ة" ، وهــي شــبكة اجــتماعــية تــأسســت فــي عــام 2010 مــن أجــل ربــط الــجيران مــعاnextdoorًاألخــيرة ، أصــبحت "ا 
حـــيث عـــرفـــت طـــريـــقها إلـــى  نـــحو 80٪ مـــن األحـــياء األمـــريـــكية فـــضالً عـــن املـــملكة املتحـــدة وهـــولـــندا وفـــرنـــسا. حـــتى 

أصبحت من أكبر األسواق مزدهرة في عالم النت ، تليها حوالي عشرة تطبيقات اخرى بديلة 



تـؤدي الـلقاءات االفـتراضـية إلـى الـتشجيع أكـثر وأكـثر نـحو الـلقاءات الـحقيقية ، بـدالً مـن اسـتبدالـها. يـتم تـأكـيد هـذا 
االتــجاه  اكــترمــن خــالل مــواقــع الــويــب "الــكالســيكية"  حــيث أصــبح تــنظيم األحــداث فــي الــحياة الــحقيقية (امــسيات ، 
اوراش الــعمل ، والــرحــالت ...) هــو الــقاعــدة. لــقد تــعب املســتخدم مــن "كــثرة الــلقاءات االفــتراضــية" و "مــتوفــر دائــما" 
الــتي مــيزت بــدايــات الــلقاءات عــبر اإلنــترنــت. عــلى ســبيل املــثال ، تــم بــناء نــجاح "مــرة واحــدة" عــلى هــذا الــتعب. مــنذ 
بـدايـاتـه فـي عـام 2014 ، أصـبح هـذا الـتطبيق هـو بـطل "املـواعـد الـبطيئة" ، وذلـك بـفضل نـظام يـتم فـيه تحـديـد الـتالزم 
بـني املسـتخدمـني مـن قـبل املسـتخدمـني بـدالً مـن الـخوارزمـية ، وحـيث يـتم إعـطاء املسـتخدمـني فـقط اخـتيار لـقاء مـحتمل 

.واحد في اليوم.اال أن البعد يشكل عائقا في اللقاءات  بالنسبة للجمهور األوسع 

يــــفضل املســــتخدمــــون املــــواقــــع الــــتي تــــبدو راســــخة ، خــــاضــــعة لــــإلشــــراف جــــيًدا ، ويــــتوقــــعون ضــــمانــــات حــــمايــــة ضــــد 
األكـاذيـب والـحيل. لـم يـعد مسـتخدم اإلنـترنـت الـيوم هـو نـفسه املسـتخدم مـنذ عشـريـن عـامًــا. فـهو أكـثر اطـالعـاً وأكـثر 
تـــطلباً ، وقـــد بـــدأت األنـــظمة الـــقانـــونـــية تـــعكس هـــذه املـــتطلبات (عـــلى ســـبيل املـــثال ، اعـــتماد الـــالئـــحة الـــعامـــة لحـــمايـــة 
الــــبيانــــات فــــي أوروبــــا مــــؤخــــراً). ومــــع ذلــــك ، ال تــــزال بــــعض املــــشاكــــل األســــاســــية الــــتي ال تــــزال تــــؤثــــر عــــلى الــــحياة 
االجـتماعـية عـبر اإلنـترنـت: فـي عـام 2015 ، كـذب 53 ٪ مـن مسـتخدمـي مـوقـع الـتعارف حـول مـلفهم الـشخصي.لـقد 
اصـــبح اســـتغالل مـــلف شـــخصي كـــادب و مـــالمـــح زائـــفة ، ســـواء كـــانـــت روبـــوتـــات بـــسيطة أو ســـرقـــة ، نـــشاطًــا مـــربـــًحا 
وواســع االنــتشار مــؤخــرا. فــي هــذه األثــناء ، تســتخدم حــيل أكــثر تــنوعًـــا ومــكرا فــي الخــداع أو االبــتزاز والــذي جــعل 

.االمور أكثر تعقيًدا 

نــشأ شــباب الــيوم مــع الــحياة االجــتماعــية الــتي صــارت افــتراضــية عــلى نــطاق واســع. وهــذا يــعني أنــهم لــيسوا فــقط 
مــدركــني جــيدا لــلعيوب ، بــل أيــضا أنــه تــم اســتبعادهــم مــن خــالل ثــقافــة الــعالمــة الــذاتــية وأنــهم مــرتــاحــون مــع وســائــل 
مـختلفة لـلتفاعـل والـتواصـل الـتي تـعلموا إتـقانـها فـي وقـت مـبكر. فـهم مـعتادون عـلى الـجوانـب االسـتهالكـية والـترويـحية 
بـــشكل مـــختلف عـــن واحـــد عـــلى فيســـبوك. "meetic" الـــذاتـــية للشـــبكات االجـــتماعـــية وال يـــقتربـــون مـــن مـــلف تـــعريـــف 
وبـالـتالـي ، فـإن األدوات الـرقـمية مـتكامـلة تـمامًــا لـيس فـقط فـي حـياتـها االجـتماعـية ولـكن أيـًضا فـي حـياتـها الـخاصـة. 
.أعرب 50٪ من املراهقني األمريكيني مرة واحدة على األقل عن اهتمامهم بشخص ما على الشبكات االجتماعية 

حـتى وقـت قـريـب لـم يـكن الـعديـد مـن الشـباب الـبالـغني أعـضاء فـي مـواقـع املـواعـدة. وبـما أنـهم يـتعرضـون بـاسـتمرار 
لجـميع أنـواع الـلقاءات ، فـإن الشـباب هـم الـفئة الـعمريـة األقـل اسـتهدافـا واالقـل اهـتمامـاً بهـذه الـحاجـة. وقـد انـعكس 



هـذا االتـجاه تـمامًــا: بـني عـامـي 2013 و 2015 ، تـضاعـف عـدد املسـتخدمـني الشـباب عـلى هـذه األنـواع مـن املـواقـع 
الــتي تــم إطــالقــه فــي عــام 2012 ، أحــدث هــذا الــتطبيق ثــورة :"Tinder" ثــالث مــرات تــقريــبًا. هــذه الــصدمــة ســببها 
فــي الــتعارف عــبر اإلنــترنــت بــجعله نــشاطًــا  مــرغــوب فــيه ومــمتًعا حــيث يــمكن للمســتخدم فــقط تــمريــر صــور الشــركــاء 
املــــحتملني بــــال مــــباالة إلــــى الــــيسار أو إلــــى الــــيمني. افــــتتحت "تــــيندر" ســــوق املــــواعــــدة لــــلجيل األصــــغر والــــعديــــد مــــن 
الــتطبيقات األخــرى تــبعته فــي ذلــك ، عــلى ســبيل املــثال ، بــعضها مــخصص ملــجتمعات الــجامــعات ، والــذي يــثبت  أن 

.املواعدة عبر اإلنترنت للجيل األصغر هي ظاهرة شائعة ومقبولة جيًدا 
  

بـاخـتصار ، فـإن املسـتخدم الـعادي تـطبيقات املـواعـدة عـبر اإلنـترنـت قـد أصـبح أصـغر سـناً بـشكل كـبير وهـو حـريـص 
سـوف يـكون عـفا عـليه الـزمـن قـريـبًا. إن الـنجاح "Tinder" جـًدا عـلى مـزيـد مـن املـوثـوقـية واألصـالـة. هـذا ال يـعني أن 
الــــذي يــــضع أعــــضاءه مــــن الــــعنصر الــــنسوي املــــؤثــــريــــن فــــي دور مســــتهلكني لــــسوق "AdopteUnMec" املســــتمر لـ 
ذكـــور ، يظهـــر أن هـــناك مـــساحـــة قـــابـــلة لـــلحياة تـــعترف بـــالـــجانـــب االســـتهالكـــي لـــلعالقـــات اإلنـــسانـــية ، خـــاصـــة إذا تـــم 
تـقديـمها مـع الـفكاهـة. لـكن يـبدو أن هـذا املـجال آخـذ فـي االنـخفاض فـي مـواجـهة ظـهور عـاملـي لـلطلب عـلى الشـبكات 

.الجادة التي تشجع التفاعالت الحقيقية وتشجع املستخدمني على أن يكونوا ببساطة أنفسهم 

؟ Enzym ملاذا 

ســتكون دائــًما تجــربــة مــمتعة وأصــيلة. تــم Enzym غــالــبًا مــا تــكون الــلقاءات الجــديــدة ســطحية ، وتــلك الــتي يــقدمــها 
تــصميمه لجــذب الــناس مــع رمــوزهــم االجــتماعــية الجــديــدة ، تــلك االفــتراضــية ، وإعــادتــهم إلــى الــحياة الــحقيقية مــن 
خـــالل تـــذكـــيرهـــم بـــكيفية الـــتفاعـــل مـــع بـــعضهم الـــبعض. اعـــتاد مـــعظم الشـــباب اآلن عـــلى الـــلعب والـــفوريـــة. أصـــبحت 
الــهواتــف الــذكــية وتــطبيقات الــهواتــف املحــمولــة والــرمــوز املــشفرة اآلن جــزًءا مــن قــواعــدهــا األســاســية وهــذه "الــقواعــد 

.التكنولوجية" تتوسل فقط لالستغالل لصالح التفاعل االجتماعي 

نـحن نـؤمـن بـأن الـتفاعـالت البشـريـة وجـهاً لـوجـه هـي قـيم ثـمينة وال يـمكن االسـتغناء عـنها ، ونـحن نـعتقد أن الـتفاعـالت 
الــــحقيقية واالفــــتراضــــية يــــمكن أن تــــكمل بــــعضها الــــبعض بــــدالً مــــن الــــتنافــــس مــــع بــــعضها الــــبعض. لــــقد الحــــظنا أن 
الــتفاعــالت فــي الــحياة الــواقــعية أكــثر تــعقيًدا ، لــكن يــمكن اســتخدام املــساحــات االفــتراضــية لــجعل الــعالــم الــحقيقي 

.أكثر متعة. هدفنا هو تعزيز العفوية والبساطة واملودة في التبادل بني الناس الذين ال يعرفون بعضهم البعض 

يــتمثل التحــدي الــذي يــواجــهنا فــي جــعل املســتخدمــني يــرغــبون فــي الخــروج مــن مــنطقة الــراحــة الــخاصــة بــهم ، لــعبور 
الـحاجـز الـتكنولـوجـي لـلتفاعـل بـشكل طـبيعي قـدر اإلمـكان ، وبـالـتالـي بـناء شـبكة مـن األصـدقـاء عـلى أسـاس الـلقاءات 
الـحقيقية. نـريـدهـم أن يـعودوا إلـى األسـاسـيات: االجـتماع والـتفاعـل والـتواصـل. هـذا يـتطلب املـمارسـة. نـحن نـعرض 
لــتسخير قــوة األلــعاب لــجعل اســتخدام هــذه الــتكنولــوجــيا جــذابــاً ونــزع فــتيل أي تــوتــرات قــد يــكون مــن املــمكن الــشعور 

.بها 

لـلقيام بـذلـك ، نـحن نـقدم شـبكة اجـتماعـية تـعتمد عـلى الـتعريـب الـذي يسهـل االجـتماعـات ويـعزز الـتفاعـل الـفوري مـع 
أشــخاص جــدد. يحــمي مــتطلب الــوجــود املــادي ونــظام الــسمعة املســتخدمــني مــن الــحيل وســوء الســلوك. تــعمل حــركــة 



 ZYM تــوكــن عــلى تــأمــني بــيانــات املســتخدم لــضمان خــصوصــية وســريــة تــفاعــالتــهم. ســوف تــتطور املــنصة كــكل نــحو
.الالمركزية والشفافية قدر اإلمكان بفضل التقنيات املختلفة ، مع "البلوكشني" أوالً 

هــذا الــتطبيق هــو لــعبة ، فــإنــه يســتفيد اســتفادة كــامــلة مــن قــوة الــتلعيب مــع الــتطورات واإلنــجازات واملــكافــآت والــقيود 
والـــنتائـــج والـــحوافـــز لـــإلبـــداع ... دائـــما مـــن أجـــل زراعـــة الجـــرأة وجـــعل املـــساحـــات الـــحقيقية أكـــثر إثـــارة لـــالهـــتمام. 
ZYM - ERC20 سيســتخدم املســتخدم جــميع مــيزات الــتطبيق دون إنــفاق أي شــيء ، وســيتم إنــفاق الــرمــوز املــميزة 

.وسيتم الحصول عليها مجانًا من خالل إجراءات املستخدمني في التطبيق 

لعبة الحياة الحقيقية االجتماعية 

عدم وضوح الحدود بني العاملني الحقيقي واالفتراضي 

مـزيـج مـن الـحقيقية واالفـتراضـية هـو إمـكانـية جـديـدة وفـريـدة مـن نـوعـها فـي تـاريـخ الـترفـيه. عـادة ، مـن حـيث األلـعاب ، 
يـتم مـعارضـة هـذيـن املـفهومـني. يـتطلب الـلعب مـع لـعبة الـسيارات أو لـعبة الـجنود اسـتخدام الـخيال أثـناء لـعب الحجـلة 
Pokémon Go أو لــعبة "مــا هــو الــوقــت الــذي يــكون فــيه الــذئــب" مــحفزًا جســديًــا. لــقد فــتح نــجاح الــتطبيقات مــثل 

.طريقة ثالثة يقدم فيها الفعلي والظاهري بعضهما البعض 

يـــرجـــع هـــذا الـــنجاح إلـــى الـــعالقـــة بـــني عـــنصريـــن عـــزيـــزيـــن عـــلينا: الـــقرب والسحـــر. إن الـــسير فـــي الـــشارع لـــيس أمـــرًا 
لـيس أكـثر مـن ذلـك بـكثير. ومـن Pokémon فـي لـعبة Pikachu مـثيرًا بـشكل خـاص ، كـما أن االسـتيالء عـلى لـعبة 
نــــاحــــية أخــــرى ، فــــإن الــــتقاط بــــيكاتــــشو فــــي الــــشارع الــــذي يــــعيش فــــيه املــــرء هــــو جــــديــــد: فــــالــــعالــــم الــــحقيقي مــــليء 
فـــي حـــقيقة أنـــها Pokémon Go بـــالتحـــديـــات الجـــديـــدة ويتجـــدد سحـــره بسحـــر الـــصورة االفـــتراضـــية. تـــكمن فـــائـــدة 
تخـرج فـجأة مـن الـحوض فـي مـطبخك الـخاص ، لـذلـك هـو الـعالـم الـحقيقي الـذي يـقع فـي Pikachu تـسمح لـك بـرؤيـة 
قــلب الــلعبة. الــواقــع هــو أغــنى وأقــوى جــوانــب األلــعاب. األغــنى ألنــها تــعتمد عــلى عــالــم مســتحيل الــتكاثــر فــعليًا ، ألن 
الـتفاصـيل الـتي تـشكله ال نـهائـية. األكـثر قـوة ألن الـغمر فـي الـعالـم الـحقيقي ال يـتطلب أي جهـد: نـحن بـالـفعل هـناك. 

.األحاسيس والعواطف واضحة ... وبالتالي أقوى 



  

الجسـر بـني الـحقيقي والـظاهـري ذو شـقني. مـن نـاحـية ، يـكون للمسـتخدمـني دور مـزدوج: فـهم ، Enzym كجـزء مـن 
يــجتمعون كــالعــبني وكــأشــخاص. ويــشارك املســتخدم بــقدر كــبير فــي الــسعي لــتحقيق تــقدم لــعوب تــجسيده كــما فــي 
الـسعي لـلحصول عـلى لـقاءات جسـديـة جـديـدة. مـن نـاحـية أخـرى ، يـزيـد الـواقـع املـعزز مـن الخـط الـفاصـل بـني الـعالـم 
الــحقيقي والــعالــم االفــتراضــي. فــإنــه يجــلب للمســتخدم إلعــادة اكــتشاف بــيئة مــعتادة. يجــمع بــني حــبنا مــن املــألــوف 
واملــتعة مــن فــوجــئت. فــهو يــجعل مــا هــو قــريــب مــنا أكــثر مــرحًـــــا وأكــثر مــرحًـــــا بــالنســبة إلــينا. إن مــفهوم الــقرب هــذا هــو 

.مفتاح قدرته على الجمع بني العالم الحقيقي والعالم االفتراضي 

التحديات  

اجتماعات في سياق اللعب  

تــقدم الــلعبة للمســتخدمــني "بــيئة مــبهجة" ، وهــو الــسياق الــذي يــجعل الــلطف تــجاه الــغربــاء طــبيعياً ، فــي األلــعاب لــها 
Enzym قــدرة اســتثنائــية عــلى الــبناء والــثقة وكســر الــحواجــز االجــتماعــية. ومــع وضــع ذلــك فــي االعــتبار ، تــم تــصور 

وتـقديـمه عـلى أنـه بـشكل أكـثر تحـديـًدا ، إنـزيـم هـي لـعبة لـلحفالت ، أي لـعبة بـسيطة يـمكن الـوصـول إلـيها يـمكن لـعبها 
.في املجتمعات وتسهل التفاعل بني املستخدمني 

:يتكون قلب هذه اللعبة الحزبية من مجموعة من التحديات و األلعاب املصغرة 



ألن التحـديـات تخـلق مـواجـهات. تـعمل هـذه التحـديـات كـدلـيل وتسـتند إلـى Enzym تـقع التحـديـات فـي قـلب ●
الـواقـع املـعزز مـن خـالل تـوفـير أهـداف واضـحة وبـسيطة وصـعبة. بـاإلضـافـة إلـى حشـد املسـتخدمـني جسـديًـا 
، تــــثير التحــــديــــات أيــــًضا االســــتكشاف واالكــــتشاف ، وتشــــرك الــــعقل والــــحس بــــاملــــراقــــبة ، وشحــــذ املــــهارات 
االجـــتماعـــية. وهـــي تـــؤدي إلـــى مـــقابـــلة الـــناس ، وتـــتضمن دائـــًما مـــمرًا يـــمر عـــبر مـــؤســـسة. وتجـــدر اإلشـــارة 

.أيضا إلى أنه سيكون من املمكن تعطيل الواقع املعزز على كل تحد ، للعب نسخة مبسطة 
مـن كـالسـيكيات عـاملـية ومـثبتة " Enzym األلـعاب املـصغرة هـي إصـدارات مـصغرة ، وهـي نـوع مـن "طـريـق ●

أو ألـعاب الـفيديـو (... noughts and crosses، drafts، pucket) مـأخـوذة مـن عـالـم ألـعاب الـطاولـة 
 (Tetris، Pac -Man، Bomberman ...). دورهـــــم هـــــو إثـــــراء مـــــيزات الـــــدردشـــــة. عـــــلى الـــــرغـــــم مـــــن أن
األلـعاب املـصغرة مـفتوحـة لـلتفاعـل ، إال أن األلـعاب املـصغرة تسهـل الـتبادل الـتلقائـي بـني هـؤالء املسـتخدمـني 

.الذين ال يعرفون بعضهم البعض ولكنهم موجودون في نفس املؤسسة 

مـــجانـــية. يـــمكن للمســـتخدمـــني إطـــالق التحـــديـــات (عـــبر الـــواجـــهة) أو دعـــوة بـــعضهم Enzym جـــلسة فـــي لـــعبة عـــلى 
الـــبعض لـــلعب األلـــعاب املـــصغرة (عـــبر الـــدردشـــة). يـــقدم الـــتطبيق نـــفسه بـــانـــتظام تحـــديـــات ودعـــوات للمســـتخدمـــني. 
ســـتستفيد مـــبادرات الـــتطبيقات هـــذه مـــن مـــشكالت خـــاصـــة مـــثل زيـــادة األربـــاح أو شـــروط األداء املـــعدلـــة.فـــيما يـــلي 

. Enzym مثاالن على التحديات التي اقترحها 

مثال 1: البحث عن الكنز 

طــلبات مســتخدم أو مــدعــو لــلمشاركــة فــي الــبحث عــن الــكنز. يــتم االتــصال بمســتخدم آخــر قــريــب وعــرضــت لــيصبح 
الـكنز فـي الـسؤال. إذا وافـق ، يـتلقى الـصياد مـعلومـات عـن الـكنز (الـصورة ، الـرمـز ...). يـجب عـلى الـصياد الـعثور 
عـلى الـكنز مـن خـالل اتـباع مـسار الـسهم (الـواقـع املـعزز). بمجـرد الـعثور عـليه ، يـؤكـد نـجاحـه عـن طـريـق مـسح رمـز 
االسـتجابـة السـريـعة عـلى هـاتـفه الـذكـي. يـتم الـفوز بـاأللـقاب والـجوائـز األخـرى مـن قـبل كـال الـالعـبني ، وقـد حـدث لـقاء 

.ودي. ورؤية الشخصني هناك ، يمكنهما تناول مشروب والدردشة 

أم ال. إن املســتخدمــون هــم الــذيــن يحــددون كــيفية لــعبهم والــتفاعــل مــع بــعضهم الــبعض. قــد يــكون أهــم جــزء فــي... 
هـذا التحـدي لـيس اكـتشاف الـكنز بـل الـبحث عـنه ، وبـصورة أدق االتـصال مـع الـغربـاء الـتي تحـدث بـفضله. فـي هـذا 
الجـزء تـكون فـوائـد الـتالعـب أكـثر وضـوحًــــا. مـن األسهـل كـثيرًا الـتجول فـي أحـد الـحانـات والتحـديـق عـلى األشـخاص 
وطـرح األسـئلة فـي الـسماء إذا كـان ذلـك مـبررًا فـي سـياق املـرحـة. يـتم اسـتبدال االنـزعـاج بـالسـر مـن حـقيقة أن بـعثة 
تـدعـو لـتكون عـلى درايـة الـغربـاء. عـندمـا تـقبض عـليك فـي لـعبة ، فـأنـت تـحب الـفوز تـريـد الـفوز فـقط ، حـتى لـو كـانـت 
الــرهــانــات بــسيطة. الخــروج مــن مــنطقة الــراحــة الــخاصــة بــك يــصبح أسهــل وأكــثر إثــارة لــالهــتمام. فــي هــذه الــحالــة ، 
يــشجع هــذا التحــدي املســتخدمــني عــلى تــعزيــز مــهاراتــهم االجــتماعــية أثــناء اكــتشاف أمــاكــن جــديــدة ووجــوه جــديــدة. 

انها مثيرة للصياد وبطريقة تملق الكنز 



  

مثال 2: مدينة األشباح 

تــبدأ الــلعبة مــع خــمسة العــبني عــلى األقــل ، وتــقع داخــل دائــرة نــصف قــطرهــا تــصل إلــى كــيلومــتر واحــد. كــل شــخص 
لـديـه جـزء مـن الـرسـالـة والهـدف هـو جـمع كـل األجـزاء قـبل نـهايـة الـعد الـتنازلـي لـبضع سـاعـات. إذا نـجحوا فـي جـمع 
الـالعـبني بـشكل مـتناسـب مـع عـدد األجـزاء الـتي لـديـهم فـي حـوزتـهم. تـتوقـف الـلعبة فـي نـهايـة الـعد الـتنازلـي أو عـندمـا 

.يحصل الالعب على جميع األجزاء الخمسة 

ال يـمكن لـالعـبني الـتواصـل مـع بـعضهم الـبعض واالطـالع عـلى الـالعـبني اآلخـريـن فـقط إذا كـانـوا بـالـقرب مـن مـؤسـسة. 
إذا كـان الـالعـب يتحـرك ، يـجب عـلى الـالعـبني اآلخـريـن تـوقـع تحـركـاتـه وفـًقا لـلمنشآت الـتي يـذهـب إلـيها. األمـر مـتروك 
لـالعـبني الخـتيار بـحكمة بـني التحـرك (وبـالـتالـي تـصبح غـير مـرئـية لـالعـبني آخـريـن) أو الـبقاء فـي مـؤسـسة (وبـالـتالـي 
تحــــمل مــــخاطــــر وجــــود شــــظايــــا أقــــل فــــي نــــهايــــة الــــلعبة). إذا اخــــتاروا الــــخيار الــــثانــــي ، فــــربــــما يــــنتظرون ويــــحتسون 

.مشروبًا في نفس الوقت 

عـندمـا يـلتقي العـبني اثـنني مـباشـرة أو فـي مـؤسـسة ، يـقوم كـل مـنهما بـتبادل الشـظايـا املـوجـودة فـي حـوزتـهما ، وهـذه 
.فرصة للتفاعل إذا رغبوا في ذلك 

.وتجدر اإلشارة إلى أنه في نهاية اللعبة ، سيتم اقتراح نقطة جغرافية لالعبني لاللتقاء في مؤسسة 



  

للمزيد من املعلومات حول التحديات 

لــقد اخــترنــا تــقديــم هــذيــن التحــديــني فــقط بســبب بــساطــتها وشــخصيتهما الــرمــزيــة. هــناك تحــديــات أخــرى ، مســتوحــاة 
والـــتي تـــم التخـــطيط لـــها أيـــًضا ولـــكن ال يـــبدو أنـــها ذات صـــلة ، Cluedo أو Ware-Wolf مـــن ألـــعاب الـــطاولـــة مـــثل 
بــتطويــرهــا هــنا. بــاإلضــافــة إلــى ذلــك ، نــعتزم أن نــكون منتبهــني لــرغــبات مــجتمع إنــزيــم ، الــذي ســيسمح لــنا بــمعرفــة 

.كيفية إثراء التحديات الحالية واقتراح تحديات جديدة 

يــرجــى مــالحــظة أنــه عــند الــلعب ، ســيحصل املســتخدمــون عــلى مــكافــآت صــغيرة وتحــديــات اخــتياريــة ، يــتم إنــشاؤهــا 
. وبـــاملـــثل ، مـــن املـــتوقـــع أن يـــزداد تـــعقيد التحـــدي كـــلما  بـــشكل عـــشوائـــي ، بـــحيث تـــكون التجـــربـــة دائـــًما مـــختلفة قـــليالً

.واجه الالعب 

وفـي نـهايـة املـطاف ، نـود أيـًضا تـقديـم "األطـراف الـخاصـة" (فـقط مـع جـهات االتـصال). سـتسمح لـك هـذه األطـراف 
.بتخصيص التحديات وفًقا ملعايير معينة للعبة 

املكافآت واملكاسب 

املسـتخدمـني عـلى مـقابـلة الـغربـاء بـدالً مـن أصـدقـاء األصـدقـاء. يـتمثل دورهـا فـي دعـم املسـتخدمـني Enzym يـشجع 
مــصمم لــيكون مجــزيــا فــي حــد Enzym وتــعزيــز اســتقاللــيتهم فــي حــياتــهم االجــتماعــية. وبــالــتالــي ، فــإن اســتخدام 
ذاتـــه ، أوال وقـــبل كـــل شـــيء مـــن خـــالل الـــدعـــوة الســـتكشاف واكـــتشاف وإعـــادة اكـــتشاف ، وثـــانـــيا مـــن خـــالل مـــشاعـــر 

.السهولة والسيطرة التي يزرعها 

:تتجلى هذه املكافأة بطريقتني 



مـن نـاحـية ، يـتم تـعزيـز تـصرفـات املسـتخدم مـن خـالل عـدد كـبير مـن الـتأثـيرات املـرئـية أو الـصوتـية الـرائـعة. ★
الـنماذج الـتي نـقدمـها فـي هـذا املـجال هـي أحـدث حـلقات مـاريـو وزيـلدا ، والـتي تـألـق مـن خـالل قـدرتـها عـلى 
تـملق إدراك الـالعـب. مسـتوحـاة مـن مـثالـهم والـعديـد مـن اآلخـريـن ، نـقدم للمسـتخدمـني كـونـها مـرحـة وسـريـعة 

.االستجابة ومتألقة و شهورة أيضا 

مــن نــاحــية أخــرى ، يــتم مــنح املــكاســب االفــتراضــية لــالعــبني بــناء عــلى أعــمالــهم. تــتم مــكافــأة جــهود الــالعــب ★
لـيس فـقط بـالـرمـوز ولـكن أيـًضا مـن خـالل الـوظـائـف املـختلفة والسـلع االفـتراضـية (انـظر الـقائـمة أدنـاه). كـما 
يخـدم نـظام املـكافـآت الهـدف املـتوازي لـتشجيع الـتفاعـالت بـني املسـتخدمـني وتـعزيـز رغـبتهم فـي جـمع مـيزات 

.جديدة 

  هـــاتـــان الـــوســـيلتان ملـــكافـــأة الـــالعـــبني تـــرســـلهما إلـــى حـــلقات ردود فـــعل إيـــجابـــية ، عـــلى ســـبيل املـــثال ، تـــدفـــقات مـــن 

األفــعال واملــكافــآت الــتي تــولــد بــعضها الــبعض بــشكل مــتبادل. يــتم تــعزيــز مــتعة الــالعــب وهــويــة عــالــم الــلعبة فــي نــفس 
.الوقت 

:فيما يلي الفئات األربع من املكافآت التي تم أخذها بعني االعتبار 

إضــفاء الــطابــع الــشخصي ، والــذي يــسمح للمســتخدمــني بتحســني صــورتــهم الــرمــزيــة وتــكييف واجهــتهم مــع ●
.أذواقهم 

.نتوقع استخدام امللحقات الظاهرية وكذلك املوضوعات البصرية و / أو الصوتية 
وسـائـل الـتعبير الـتي تـسمح للمسـتخدمـني بـإثـراء دلـيل اإلشـارة الـذي يـمكنهم اسـتخدامـه أثـناء تـبادل الـبريـد ●

.اإللكتروني 
.وشرائح الصوت GIF نحن نفكر في الرموز التعبيرية وامللصقات وصور 

األلـعاب املـصغرة ، والـتي تـسمح للمسـتخدم أن تـبقى مـشغولـة بـني اثـنني مـن الـلقاءات وخـاصـة لـبدء األلـعاب ●
.الصغيرة بني هذه اللقاءات أو عن بعد 

الــجوائــز ، الــتي تــسمح للمســتخدمــني بــتهنئة أنــفسهم عــلى إنــجازاتــهم ونشــرهــا. هــذه الــجوائــز قــليلة نســبيًا ●
.وتتصل دائًما بالتقدم أو اإلنجازات الحقيقية ، باستثناء جوائز الدعابة أو النكت املضحكة 

.نحن ندرس الشارات وامليداليات وغيرها من الفروق املحددة بشكل أكبر ، (اللوحات ، التماثيل ...) 



  

!قبل كل شيء: املحلي 

!أكثر حميمية وأكثر فورية وأكثر عفوية 

.إثراء و نشر  البيئة الحميمة 

هـو االسـتجابـة لـلرغـبة الـطبيعية فـي االلـتقاء بـصورة عـفويـة وطـبيعية. أصـبح إيـجاد روابـط اجـتماعـية Enzym طـموح 
قـريـبة مـن املـنزل أمـراً صـعباً ، ومـع ذلـك يـوجـد عـدد ال حـصر لـه مـن املـساحـات االجـتماعـية الـتي ال تسـتغل فـي كـثير 
إلـــى جـــعل املســـتخدمـــني Enzym مـــن األحـــيان. مـــن خـــالل جـــعل الـــعالـــم الـــحقيقي مـــلعبًا لـــلقاءات جـــديـــدة ، تهـــدف 
يـــعيدون اكـــتشاف بـــيئتهم املحـــلية وكـــل مـــا يـــجعلها: أحـــيائـــها وأمـــاكـــنها وجـــمعياتـــها وبـــالـــطبع جـــيرانـــها. بـــاســـتخدام 
 Enzym ، سـتصبح هـويـة هـذه الـبيئة أكـثر أهـمية للمسـتخدمـني ، مـما يـزيـد مـن شـعورهـم بـاالنـتماء. سـوف يـتم إثـراء
هــذه الــظاهــرة بســرعــة مــن خــالل مــضاعــفة االجــتماعــات املــرتجــلة: ســيصبح مــن الــشائــع أكــثر أن يــجتمع األشــخاص 
الــذيــن يــلتقون عــلى الــتطبيق ، بــالــصدفــة ، فــي الــشارع أو فــي مــؤســسة مــا ، مــما يــعزز الــشعور بــاالنــتماء إلــى حــي 

" .حيث "نعرف بعضهم البعض 

بـعض الـناس أكـثر حـساسـية لهـذا الـنهج ألنـهم يـتطلعون بـالـفعل إلـى هـذا الـشعور بـاالنـتماء املحـلي ، دون أن يجـدوا 
الــفرص الــتي يــفتقرون إلــيها حــالــيًا ، خــاصــًة أنــهم ســيلتقون بــأشــخاص Enzym وســيلة لــإلجــابــة عــليه. ســيقدم لــهم 
آخـريـن مـشاركـني بـالـفعل فـي الـحياة املحـلية ملـنطقتهم. سـوف تجـد هـذه األخـيرة اهـتمامـها ، كـقادة الجـمعيات املحـلية 
الــذيــن ســيحصلون عــلى طــريــقة مــباشــرة لــلوصــول إلــى جــيرانــهم وإدراج مــتطوعــني أو مــؤيــديــن جــدد ألعــمالــهم. مــرة 

.يتم دمج العالم الحقيقي والعالم االفتراضي ، Enzym أخرى ، مع 



وبـشكل أوسـع ، يسـتجيب الـبعد املحـلي للمشـروع بـشكل مـباشـر الحـتياجـات الـتنقل ، سـواء أكـان أكـاديـميًا أو مـهنيًا 
أو بسـبب الـزواج. فـي أيـامـنا هـذه ، غـالـباً مـا تـقودهـم دورات الـطالب إلـى الـسفر ، وعـادة مـا يـتم تـمييزهـم بـواحـد أو 
أكـثر مـن الحـركـات الـوطـنية أو الـدولـية. أحـيانًـا يـكون كـل عـامـني أو ثـالثـة أعـوام يـغير فـيها الـطالـب املـديـنة ، وفـي كـل 
مـــرة يـــضطرون إلـــى إعـــادة اكـــتشاف بـــيئتهم وإعـــادة بـــناء دائـــرة مـــن األصـــدقـــاء. األفـــراد املـــتنقلون لـــلعمل أو الـــزواج 
قـلقون بـنفس الـقدر. وغـالـباً مـا يـتم عـزلـهم اجـتماعـياً ألنـه لـيس مـن السهـل نـقلهم ، ولـو لـفترة قـصيرة ، إلـى إقـليم دون 
اخــتياره ، بــل ويــصعب عــلى املــرء أن يــتبع زوجــته دون الــوصــول إلــى الــفضاء االجــتماعــي الــذي هــو مــكان الــعمل. و 
كـــأداة بـــسيطة ومـــطمئنة تســـتخدم لتســـريـــع عـــملية دمـــج مـــلفات الـــهاتـــف املحـــمول هـــذه فـــي Enzym لـــذلـــك ، يظهـــر 

.منطقة ما زالت غير معروفة لهم 

تسريع استخدامه من قبل البيئة املحلية 

مـرتـبطًا جـزئـيًا بـالـقيود الـجغرافـية. كـلما Enzym مـن خـالل اقـتراح تـفاعـالت حـقيقية بـني األفـراد ، يـكون اسـتخدام 
زاد عــدد الــالعــبني فــي نــفس املــنطقة ، كــلما زاد عــدد الــتفاعــالت وتجــربــة األلــعاب املــحسنة. وســتكون هــذه الــظاهــرة 
أقـوى عـندمـا تـضعف املـسافـة بـني الـالعـبني ، ويـمكن أن تـصبح الـكيلومـترات بسـرعـة حـاجـزًا أمـام الـلعب. واألهـم مـن 
ذلـك هـو السـرعـة الـتي يـمكن بـها الشـروع فـي التحـدي والـتعرف عـلى أشـخاص جـدد. الـفوريـة أو اآلنـية هـي عـنصر 
أســاســي فــي لــعبة الــجوال ولــن يــكون مــن املــمكن أو غــير املــرغــوب أن تــجعل املســتخدمــني يــنتظرون أو يــدعــونــهم إلــى 
تحــــد بــــعيد عــــن نــــقطة الــــبدايــــة. إن الــــحفاظ عــــلى املســــتخدمــــني عــــلى الــــتطبيق يــــعتمد بــــشكل مــــباشــــر عــــلى ســــهولــــة 
اسـتخدامـه. إن شـعور الـعفويـة سـيعزز أيـضا مـن خـالل حـقيقة أن املـرء يسـتطيع أن يـغمر أنـفسنا فـي تحـد مـندفـعا ، 

.كلما شعرنا بذلك 

الـقرب الـجغرافـي بـني الـالعـبني حـاسـم وسـيسمح بـالـتفاعـالت الـفوريـة تـقريـباً مـع التخـلص مـن االنـتظار املـحتمل. هـذا 
الـعنصر أسـاسـي ألنـنا سـنكون فـي الـبدايـة أكـثر اهـتمامـا بـكثافـة الـالعـبني فـي مـساحـة جـغرافـية مـعينة مـقارنـة بـتطور 

.الكتلة العاملية للمستخدمني. وبالتالي ، فإن الترسيخ املحلي يمثل طموًحا مركزيًا للمشروع كشرط لنجاحه 

املنشآت: مكان اجتماع طبيعي 

فـي أوروبـا ، عـندمـا يـلتقي الـناس عـلى اإلنـترنـت ويـقررون رؤيـة بـعضهم الـبعض فـي الـحياة الـواقـعية ، 67٪ يـفعلون 
ذلــك فــي حــانــة أو مــطعم ، و 18٪ يــجتمعون فــي بــيئة خــارجــية و 10٪ يــجتمعون فــي املــنزل. تظهــر هــذه األرقــام أن 
مـــعظم الـــناس يـــفضلون بـــيئة آمـــنة وســـكانـــية عـــند لـــقاء شـــخص مـــا لـــلمرة األولـــى. تـــوفـــر األمـــاكـــن الـــتي تـــقدم الـــطعام 

.والشراب مساحة حيث يمكن لشخصني مشاركة شيء ملموس ولحظة حميمة وعامة على حد سواء 

املســـتخدمـــني عـــلى مـــقابـــلة أشـــخاص جـــدد فـــي مـــساحـــات اجـــتماعـــية قـــريـــبة جـــغرافـــيًا مـــن Enzym يـــساعـــد تـــطبيق 
املســــتخدم. هــــذا هــــو الســــبب فــــي أنــــنا نســــتهدف جــــميع أنــــواع املــــؤســــسات الــــخاصــــة املــــفتوحــــة للجــــمهور: الــــبارات 
واملــقاهــي والــنوادي الــليلية والــكازيــنوهــات والــفنادق واملــتاحــف واملــالعــب الــريــاضــية والــنوادي الــريــاضــية واملهــرجــانــات 
واملـــناســـبات ... يـــمكن للمســـتخدمـــني ، فـــي أي وقـــت ، رؤيـــة الخـــريـــطة املـــجتمع بـــناًء عـــلى مـــوقـــعهم ملـــساعـــدتـــهم فـــي 

.اختيار املكان املناسب للذهاب 



عالقات جديدة هنا واآلن 
تــــرتــــبط كــــل مــــؤســــسة بشــــبكة اجــــتماعــــية محــــلية صــــغيرة ال يــــمكن الــــوصــــول إلــــيها إال مــــن داخــــل املــــؤســــسة. بمجــــرد 
الـدخـول ، يـعرض الـتطبيق قـائـمة بـاملسـتخدمـني الـحالـيني واملهـتمني. عـند الـدخـول ، يـختار املسـتخدمـون أي جـزء مـن 
مـلفهم الـشخصي يـرغـبون فـي الـكشف عـنه: االسـم ، الـصورة ، االهـتمامـات ، إلـخ. يـمكنهم أيـًضا اإلشـارة إلـى مـا 
يــبحثون عــنه: صــديــق جــديــد ، تــاريــخ ، شــخص ملــناقــشة املــواضــيع مــع أو شــخص مــا لــلعب لــعبة محــددة مــع ، وهــلم 
مـتاح أيـًضا لجـذب انـتباه املسـتخدمـني اآلخـريـن املـوجـوديـن هـناك. يـتصفح "!Hey" جـرا. نـظام إعـالم عـام ، يُـسمى 

.املستخدمون القائمة ، ويطلعون على امللفات الشخصية العامة ، ويمكنهم بدء املحادثات 

  

فـقط املسـتخدمـني الـذيـن تـم تـأكـيد وجـودهـم داخـل املـؤسـسة بـواسـطة املـوقـع الـجغرافـي والـشيكات الـالسـلكية السـريـعة 
ســيتمكنون مــن تــبادل الــرســائــل. ســيكون هــناك اســتثناءان لهــذا: املســتخدمــون الــذيــن أضــافــوا كــل مــنهم بــأنــفسهم 
كــجهات اتــصال ، واملســتخدمــني الــذيــن الــتقوا بــالــفعل. األول ســوف يــكون قــادرا عــلى الــقيام بــذلــك بحــريــة ، والــثانــية 

سوف تضطر إلى إنفاق  
.(دعم  للتطبيق ، ZYM :انظر الجزء) ZYMs بعض 

ضمان التبادل الحقيقي 



:لتتمكن من إرسال رسالة إلى العب آخر ، يجب أن تحقق أحد هذه الشروط الثالثة على األقل 
، أن تتم إضافتها  مسبًقا إلى جهات االتصال ●
، أن تكون قد لعبت بالفعل أو تبادلت معه / معها ●
.أن يكون حاضرا في نفس املؤسسة ●

لحــمايــة مســتخدمــيها مــن األشــخاص الــخبيثني الــذيــن يــقومــون بــتنظيم عــمليات خــداع Enzym تــسمح هــذه الشــروط 
عـــن بـــعد شـــبه تـــلقائـــية. ال يـــمكن للمســـتخدمـــني مـــحاكـــاة وجـــودهـــم. وهـــذا ضـــروري للتجـــربـــة الـــتي يـــقدمـــها الـــتطبيق 
ومــوثــوقــية الــبيانــات املــرســلة إلــى أصــحاب املــنشآت أو املــؤســسات. تحــديــد املــوقــع الــجغرافــي يــجعل مــن السهــل عــلى 
املسـتخدمـني اإلبـالغ عـن الـدخـول إلـى مـؤسـسة ، ولـكن هـذا لـن يـعتبر بـيانـات كـافـية. لـذلـك ، يـتم تـأكـيد الـوجـود الـفعلي 
للمســتخدم مــن خــالل إجــراء اتــصاالت تــلقائــية قــصيرة مــع األشــخاص اآلخــريــن مــن الــناحــية الــنظريــة املــوجــودة فــي 
نــفس املــؤســسة. بــاإلضــافــة إلــى ذلــك ، ســيتم وضــع ضــوابــط عــشوائــية المــركــزيــة. هــدفــنا هــو الــتأكــد مــن أن الــشيكات 
وفـيرة دون أن تـكون مـفرطـة ، ألنـنا ال نـريـد اإلفـراط فـي اسـتخدام مـوارد الـهواتـف الـذكـية للمسـتخدمـني. نـرغـب أيـًضا 
فــــي بــــناء نــــظام يــــأخــــذ فــــي االعــــتبار الــــثقة. مــــن شــــأن ذلــــك أن يــــفوق أنــــظمة الــــبلوكشــــني الــــتقليديــــة األخــــرى الــــتي ال 

.تستطيع االستفادة إلى أقصى حد من الربط الشبكي ملستخدميها ومواجهتهم ومعرفتهم ببعضهم البعض 

:فيما يلي اإلجراءات التي يمكن أن يقوم بها املستخدم وفًقا لوجودها أو ال في املؤسسة 

  

لعبة اجتماعية 

بناء شبكة 



للمســتخدمــني بــإدارة عــالقــاتــهم واإلشــارة إلــى أمــاكــنهم املــفضلة وتــتبعها. إن خــصوصــية شــبكة Enzym ســيسمح 
.هي أنها تتألف بشكل حصري من أشخاص التقوا فعلياً Enzym عالقات 

شــــبكة اجــــتماعــــية حــــيث تــــقوم بــــإضــــافــــة شــــخص إلــــى قــــائــــمة أصــــدقــــائــــك ألنــــها تــــبدو وديــــة. عــــلى Enzym لــــن تــــكون 
 Enzym ، نـضيف شـخًصا إلـى قـائـمة أصـدقـائـنا ألنـنا اسـتمتعنا مـعهم ونخـطط لـقضاء املـزيـد مـن الـوقـت مـًعا. نـريـد
أن نـتجنب نـموذج التجـميع املـنهجي الـذي يـميز الشـبكات االجـتماعـية الـيوم ويـؤدي إلـى سـباق لـألرقـام. هـذا االتـجاه 

.يخلق االرتباك بني األصدقاء الحقيقيني والعالقات السطحية 

مـعظم عـالقـات الـيوم سـريـعة الـزوال. لـيس هـناك ضـرر فـي مـشاركـة لحـظات جـيدة مـع شـخص لـبضعة أشهـر ومـن ثـم 
إلـــــى الـــــحاجـــــة إلـــــى الـــــحفاظ عـــــلى ، Facebook إغـــــفالـــــها. تســـــتجيب الشـــــبكات االجـــــتماعـــــية الـــــتقليديـــــة ، بـــــدًءا مـــــن 
اســتخدامــها مــن خــالل اقــتراح شــبكة اجــتماعــية مــصممة لــتذوق اللحــظة الــحالــية ، ولــيس Enzym االتــصال. تــكمل 

.أرشفة الحياة االجتماعية 

  

هـي شـبكة بـها دوران. فـالـنظريـات االجـتماعـية لـروبـن دنـبار ، الـذي كـان مـدعـيا أنـه ال يـمكن Enzym هـذا يـعني أن 
الــحفاظ عــلى عــالقــات مســتقرة مــع أكــثر مــن 150 شــخصا ، تــنطبق تــمامــا هــنا. إذا كــان عــدد جــهات االتــصال فــي 
كــبيرا جــًدا ، فهــذا يــعني أنــك ال تــمتلك عــالقــات فــعلية مــع الجــميع. يــجب أن يــكون كــل شــخص فــي Enzym شــبكة 
قــائــمة جــهات االتــصال الــخاصــة بــك شــخًصا يــمكنك قــضاء أمــسية مــعه خــالل األشهــر الــقادمــة. وســيتم تــقديــم هــذه 
الـــــرؤيـــــة مـــــن خـــــالل نـــــظام مـــــتطور يـــــنوي أال يـــــشجع املســـــتخدمـــــني عـــــلى الـــــقيام بـــــعالقـــــاتـــــهم وتـــــجاوزهـــــا دون اتـــــخاذ 
االحـــتياطـــات ، ولـــكن لـــتشجيعهم عـــلى الـــحفاظ عـــلى شـــبكاتـــهم حـــديـــثة ومـــالئـــمة. حجـــر الـــزاويـــة فـــي هـــذا الـــنظام هـــو 
 ZYM جــل، فــعندمــا يــقوم املســتخدم بــإضــافــة جــهة اتــصال إلــى شــبكته ، يــتم تجــميد بــعض ZYMs الــخاصــة بــه ، أي
فـــــكل مـــــا عـــــليهم فـــــعله هـــــو حـــــذف جـــــهات االتـــــصال الـــــتي ، ZYMs أن يـــــتم حجـــــزهـــــا. إذا أراد املســـــتخدم اســـــترداد 

.أصبحت قديمة السترجاعها 



Enzym السمعة عند 

بــعد االجــتماع ، يــطلب مــن املســتخدمــني بــشكل مــنهجي تــقييمه ، لــيقولــوا مــا إذا كــانــوا يــتمتعون بــها أو إذا شــعروا 
بــــعدم االرتــــياح. بــــمرور الــــوقــــت ، ســــمعة املســــتخدم ســــيتم إنــــشاؤهــــا تــــلقائــــيًا وعــــرضــــها بــــشكل عــــام بــــاســــتخدام هــــذه 
الـبيانـات ، إلـى جـانـب مـعلومـات أخـرى مـثل عـدد الـرسـائـل املـرسـلة ونسـبة الـردود وعـدد  املسـتخدمـني  الـذيـن حـظروا 

.هذا الشخص ، أو تم حظره من قبلهم ، كم مرة تم اإلبالغ عنها ، وما إلى ذلك 

جـمع هـذه املـعلومـات يخـدم غـرضـني أسـاسـيني. مـن نـاحـية ، نـريـد تـفادي السـلوكـات غـير املـناسـبة لـيتم فـرض عـقوبـات 
عـــليها فـــي أســـرع وقـــت مـــمكن ألنـــها تـــمثل عـــقبة أســـاســـية أمـــام اســـتخدام الـــتطبيق: اجـــتماع واحـــد ســـيء يـــمكن أن 
يــؤدي إلــى مــغادرة املســتخدم لــلتطبيق. نــحن ال نــريــد أن نشــترط ســلوك واحــدا عــلى املســتخدمــني ، الــذيــن يــجب أن 
يـــكونـــوا أحـــرارًا لـــلتعبير عـــن أنـــفسهم بـــشكل طـــبيعي . لـــذلـــك ، ســـوف نـــولـــي اهـــتمامـــا خـــاصـــا للســـلوكـــيات الـــتي تـــمنع 

.اإلدارة السلسة لالجتماع ، مثل العدوان والعنف والشتائم 

نــظام حــظر املســتخدم و ســيتم نــسي الســلوك السيئ تــدريــجيا. قــبل Enzym الــفرص الــثانــية مــهمة. لــن يــكون لــدى 
كـل شـيء ، األمـر مـتروك للمسـتخدمـني الـنظر فـي الـسمعة لتحـديـد مـا إذا كـانـوا يـرغـبون فـي املـشاركـة أم ال اجـتماع 
مــحتمل الخــطورة ، بــنفس الــطريــقة الــتي ســيعود عــليهم بــها اســترداد أنــفسهم إذا اكتســبوا ســمعة ســيئة. ومــع ذلــك 

.يمكن اإلشارة إلى أن تكرار السلوك غير الالئق قد يؤدي إلى تقليل مقترحات التحدي 
عـلى أي حـال ، سـيتمكن املسـتخدمـون مـن حـظر أي شـخص فـي أي وقـت ، بـدون مـبرر. هـذا سـيقطع االتـصال بـني 

.األشخاص املعنيني و سيضمن أنهم لن يروا بعضهم البعض أو يتحدوا مًعا 

عـــالوة عـــلى ذلـــك ، فـــإن تـــقييم االجـــتماعـــات ســـيسمح لـــنا بـــفهم املـــزيـــد عـــن تـــفضيالت املســـتخدمـــني ، وبـــالـــتالـــي كـــيفية 
جــمعهم مــًعا. هــذا ســوف يــسمح لــنا لــتقييم اخــتيار املــباريــات الــعشوائــية ، اســتناًدا إلــى إحــصائــيات نــاجــحة يــطابــق 
وتـــقريـــب مجـــموعـــات ذات الـــوجـــهات املـــتقاربـــة مـــًعا. أي مـــباراة مـــن هـــذه الـــطبيعة ســـوف تـــظل مـــعتدلـــة ألن وعـــدنـــا هـــو 
اقـــتراح خـــصوم بـــشكل عـــفوي وبـــالـــتالـــي اجـــتماعـــات غـــير مـــتوقـــعة فـــي بـــعض األحـــيان. فـــي الـــوقـــت نـــفسه ، نخـــطط ل 

.تشجيع االجتماعات جزئيا بني املستخدمني رفيعي املستوى ملكافأتهم على نشاط قوي 

سـيتم تـلخيص الـسمعة بشـريـط تـقدم. مـثل املسـتويـات فـي كـثير ألـعاب الـفيديـو ، سـوف يـمر املسـتخدمـون مـن خـالل 
املسـتويـات عـلى أسـاس سـمعتهم الـتي سـوف يـؤدي إلـى املـكافـآت فـي الـلعبة (انـظر قـسم املـكافـآت واملـكاسـب).عـند 
الـــوصـــول الـــى املســـتوى الجـــديـــد فـــإن  املســـتخدم لـــن يـــتمكن مـــن الـــعودة إلـــى املســـتوى الـــسابـــق ، مـــا لـــم يـــكن هـــناك  
تـكرار الـتقاريـر عـن سـلوك غـير الئـق. نـحن نـعتمد عـلى الـرغـبة فـي الـتقدم واملـكافـآت لـتشجيع املسـتخدمـني عـلى عـقد 

.االجتماعات ممتعة قدر اإلمكان 
 أمـر أسـاسـي ، سـيكون مـصدر مـفتوح ويـمكن أن يـتطور بـمساعـدة "Enzym عـلى هـذا الـنحو ، خـوارزمـية "سـمعة 

.نصيحة من مجتمعنا 



  

مزايا نظام السمعة 

جعل االجتماع آمنًا ومطمئنًا للمستخدمني 

ومــع ذلــك ، نــحن بســرعــة تــوصــلنا إلــى اســتنتاج مــفاده أن هــناك .فــي األســاس ، تــقييم االجــتماع لــيس أمــرا طــبيعيا 
.حاجة إلى نظام سمعة لعدة األسباب 

مــن نــاحــية ، ســتكون الــتعليقات عــلى جــودة االجــتماعــات مــفيدة لــتوجــيه تــطبيق فــي اتــجاه املســتخدمــني. عــلى ســبيل 
املـثال ، قـد ال تـكون بـعض التحـديـات مـواتـية ملـقابـلة ، فـي حـني أن بـعض املـؤسـسات قـد ال تـكون مـناسـبة لـالجـتماعـات 

.مع الغرباء 

مـن نـاحـية أخـرى ، فـإن الـتخوف هـو عـائـق مـهم عـند االجـتماع بـالـغربـاء. بـناء الـثقة بـني شـخصني يـتم خـالل االجـتماع 
، وبـالـتالـي يـجب أن يـثق املسـتخدمـون أوالً فـي الـنظام األسـاسـي لـيتمكنوا مـن االجـتماع بهـدوء مـع أنـاس جـدد . مـن 
الــواضــح أن هــذا الــقلق قــوي بــشكل خــاص بــني الــنساء ألن التحــرش هــو مــصدر قــلق يــومــي. لــكي تــكون اجــتماعــات 
 Enzym عـبارة عـن فـضاءات الحـريـة والـتبادل ، فـان الـسمعة سـتكون عـامـة وتـمنح املسـتخدمـني الـوسـائـل لـلتحقق مـن

.السمعة السيئة للغرباء الذين يلتقون بهم 



تعزيز األمانة والطبيعة 

.مع نظام السمعة ، نريد أن نتجنب االنتقادات االجتماعية اليوم التي تواجه شبكات ومواقع وتطبيقات املواعدة 

 أدوات الــــتنشئة االجــــتماعــــية تــــمثل مجــــموعــــة مــــن الــــناس الــــضعيفني يســــتغلها أشــــخاص خــــبيثون. يــــقومــــون بــــإنــــشاء 
مـلفات تـعريـف زائـفة لـرشـوة املسـتخدمـني وابـتزاز املـال مـنهم. فـي الـواليـة املتحـدة ، تـم مـسح 12 ٪ مـن مـوقـع الـتعارف 
مــن املــفترض أن يــؤدي إلــى لــقاءات جســديــة فــي أقــرب وقــت Enzym و مســتخدمــي الــتطبيق. مــن جــهة، اســتخدام 
مـمكن. وبـالـتالـي ، يـكاد يـكون مـن املسـتحيل الـحفاظ عـلى سـريـة الـهويـة الـحقيقية.  مـن نـاحـية أخـرى ، ألولـئك الـذيـن 
يــــحققون ذلــــك ، فــــإن نــــظام ســــمعة الشهــــرة والــــسمعة ســــوف يــــضع هــــذه الهجــــمات الــــخبيثة عــــلى الــــهامــــش و يــــزيــــلها 

.بسرعة 

مـع تـطور اإلنـترنـت ، أصـبح األفـراد أكـثر اهـتمامًــا مـن أي وقـت مـضى بـصورتـهم. يـنفذون كـل مـا يـلزم فـقط لنشـرهـا 
عــلى الشــبكات والــتظاهــر هــويــة مــتخيلة تــلبي املــعايــير االجــتماعــية. "الــعالمــة الــتجاريــة الــشخصية" ، وهــي مــمارســة 
تـتكون مـن جـعل الـنجاحـات واملـهارات مـعروفـة مـن أجـل تـعزيـز صـورة املـرء ، أصـبح شـائـعا فـي الـحياة املـهنية والـحياة 
االجــتماعــية الــعامــة. عــمل مــقابــلة أو لــقاء مــع شــخص غــريــب يــثير الــخوف ، وبــالــتالــي بــعض األفــراد يــحاولــون تــزيــني 

.وتجميل صورتهم وأحيانا الكذب لحماية أنفسهم 

الــعديــد مــن املســتخدمــني لــتطبيقات املــواعــدة يــعتدون بــأنــفسهم ويــعتمدون عــلى مــدى ســذاجــة لــشخص اآلخــر . هــذا 
املـوقـف طـبيعي ، ولـكن اتـضح أنـه مـفرط أكـثر مـن الـالزم ، إذا كـان عـدم الـتوازن أمـر مـهم لـلغايـة مـع الـهويـة الـحقيقية 
، ســوف يجهــد األشــخاص صــعوبــة فــي الــتفاعــل.  فــي الــطبيعة ، الخــداع  يســتهلك صــاحــبه كــما يســتهلك الــضحية 
ولهـذا  الـوصـول السـريـع إلـى االجـتماع الـحقيقي يـصحح إلـى حـد كـبير هـذه الـظاهـرة ألن احـتماالت الخـداع تـكون 
محــدودة فــي االجــتماعــات وجــها لــوجــه عــلى عــكس الــتبادالت االفــتراضــية. نــظام الــسمعة ســيكون مــن الــطبيعي أن 
يـــصحح هـــذا الـــنوع مـــن الســـلوك بـــمرور الـــوقـــت بـــمعاقـــبة الـــتوصـــيفات والـــشخصيات الـــزائـــفة. ســـيتمكن املســـتخدمـــني 

.تدريجيا من اخذ عادات جديدة لتحسني سمعتهم بطريقة إيجابية 

البلوكشني و التطبيقات الالمركزية 

 Enzym هـو dApp ، تـطبيق عـلى املحـمول مـع بـيانـات المـركـزيـة. تـعتمد عـلى الـعقود الـذكـية مـن اثـيريـوم بـلوكشـني
هــــو قــــلب عــــمليات الــــتطبيق: مــــعظم ERC20 وهــــو رمــــز مــــن رمــــوز،ZYM .لــــضمان نــــقل الــــبيانــــات بــــني املســــتخدمــــني 
أو الـــسماح لـــهم بـــاكـــتساب ZYM  اإلجـــراءات الـــتي يـــمكن تـــنفيذهـــا مـــن قـــبل املســـتخدمـــني تـــكلفهم بـــعضا مـــن رمـــوز 

.بعضها 

اختيار تقنية البلوكشني وحماية البيانات 



ســيتم تــنفيذ اآللــيات الــتي تــنظم الــتفاعــالت بــني الــالعــبني فــي الــبلوكشــني وذلــك بــاســتعمال الــعقود الــذكــية: التحــديــات، 
واجــتماع مــع ســفير، اضــافــة صــديــق فــي االتــصال ، ومــا إلــى ذلــك. كــل مــن هــذه املــعامــالت تــحتاج كــمية مــن رمــوز 

 ZYM للتنقل بني
.أو البلوكشني (تجميد رمزية) Enzym ، واحد أو أكثر من املستخدمني ، واملؤسسات 

 .اخترنا االعتماد على تقنية البلوكشني لثالثة أسباب 

أوالً ، لـديـنا اهـتمام قـوي بهـذه الـتقنية املـبتكرة. وقـد أظهـرت بـالـفعل قـوتـها الـقويـة مـن خـالل تـقديـم بـدائـل سـابـقة نـماذج 
ال يـتزعـزع لـلنظام االقـتصادي الـتقليدي. نـحن مـقتنعون بـأن الـتطبيقات مـع  الـبلوكشـني هـي فـقط فـي بـدايـتها والـتي 

.ال يزال لديها الكثير أشياء غير مكتشفة لتقديمها 

لـضمان دوران مسـتمر مـن اإلجـراءات و ردود الـفعل مـن املسـتخدمـني. الـتفاعـل Enzym ثـانـيا ، تـم تـصميم الـتطبيق 
مــن خــالل تــعبئة الــعديــد ZYM هــو ، فــي نــهايــة املــطاف ، فــي قــلب الــعالقــات بــني األشــخاص . لــذلــك ، يــتم الــترويــج 

.إجراءات مستخدميها 

ثـالـثًا ، نـريـد أن نـكون شـبكة اجـتماعـية مـثالـية. مـسألـة الـبيانـات الـشخصية عـلى الشـبكات االجـتماعـية لـم تـكن أبـدا 
مـوضـعية. تـم اخـتبار مـارك زوكـينبيرج مـن قـبل الـكونجـرس األمـريـكي فـي أبـريـل 2018 بـشأن بـيع الـبيانـات مـن 87 

مليون مستخدم ، و 
مــن االتــحاد األوروبــي فــي مــايــو 2018 ، مــما يــجعل الشــركــات تــعيد (الــتنظيم الــعام لحــمايــة الــبيانــات) GRDP جــاء 
الــتفكير فــي طــريــقة مــعالــجتها لــلبيانــات. مــن مــنظورنــا ، الــالمــركــزيــة هــي أفــضل وســيلة لــضمان حــمايــة الــشخصية 
الـــبيانـــات. إذا كـــان الجـــميع يـــمتلك بـــيانـــاتـــهم ، فـــلماذا يـــقومـــون بتخـــزيـــنها؟ الـــعقود الـــذكـــية تـــسمح لـــنا ضـــمان تـــطور 

.البيانات الشخصية من خالل التبادالت بني املستخدمني. وبالتالي ليست هناك حاجة ملركزية لهم 

وقود للتطبيق ، ZYM ال 

هــو "مــكلف" ولــكن أيــضا ... مــجانــي. فــي الــواقــع ، بــعض اإلجــراءات الــتي يــمكن أن يــقوم بــها Enzym اســتخدام 
فـــــي حـــــني أن آخـــــريـــــن يـــــسمح لـــــهم الـــــفوز بـــــبعض (انـــــظرالجـــــدول أدنـــــاه). واجـــــهة  ZYM املســـــتخدمـــــني تـــــكلف رمـــــوز 
نـــقدم تحـــديـــات مـــدفـــوعـــة للمســـتخدمـــني أو ، ZYM املســـتخدم تـــسمح لـــهم ملـــتابـــعة تـــطور أســـهمهم. مـــن أجـــل الـــفوز بـ 

.ندعوهم إلى االنتقال إلى الرمز املميز في التوزيعات (السفراء ، املؤسسات الشريكة) 
.الحظ أن التداول مع الغرباء يعد أمرًا مكلفًا ، وهو ما يحبط إلى حد كبير الرسائل غير املرغوب فيها املمارسات 

يـــتم تـــوجـــيه ســـلوك املســـتخدمـــني مـــن خـــالل تـــطور املـــقياس ، وهـــدفـــنا هـــو لـــتفضيل تـــوزيـــع الـــرمـــز بـــشكل مـــميز. فـــي 
الـبدايـة ، قـد يـفضل املسـتخدم االسـتجابـة اقـتراحـات التحـدي . ومـع ذلـك ، سـتكون هـذه الـبرامـج أقـل عـدًدا كـلما زاد 
إذا كـانـوا يـرغـبون فـي ZIM عـدد املسـتخدمـني مـن ذوي الـخبرة ، والـتي سـوف تـشجعهم عـلى الـذهـاب إلـى تـوزيـعات 

.ذلك اللعب اكثر 

:فيما يلي اإلجراءات الرئيسية التي تكلف املستخدم أو تدفع له 



  

ليســـت هـــناك حـــاجـــة إلـــى مـــعرفـــة الـــبلوكشـــني الســـتخدام إنـــزيـــم. فـــي الـــواقـــع ، هـــي مـــحافـــظ ولـــدت مـــع إنـــشاء حـــساب 
B2Expand املســــتخدم. كــــما لــــن يــــحتاج املســــتخدمــــون إلــــى االيــــثر لــــدفــــع رســــوم املــــعامــــالت ، حــــيث قــــام شــــريــــكنا 

بــتصميم حــل لـــدفــع رســوم املــعامــالت املجــمدة مــباشــرة فــي الــرمــوز. املســتخدمــني الــذيــن يــتقنون الــبلوكشــني ســيتمكن  
.الخاص بهم Enzym من الوصول إلى مفتاحهم الخاص من حساب 

أمن البيانات 

الـوصـول إلـى الـبيانـات الـوصـفية املـجهولـة ، والـتي فـي مـعظمها عـامـة. تـسمح هـذه املـعلومـات Enzym ال يـمكن لـفريـق 
للمسـتخدمـني بـالـحصول عـلى فـكرة عـن مـقدار الـتفاعـل الـذي تحـدث فـي مـواقـع مـختلفة وتـسمح لـنا بـاكـتشاف مـا هـو 
األفـضل ، وكـذلـك تـسمح لـنا بـرصـد األعـطال املـحتملة. الـبيانـات الـوصـفية املـتاحـة للجـمهور هـي الحـد األدنـى لـذلـك ال 
جــدوى مــن األفــراد واملــنظمات الــخارجــية. كــل مســتخدم لــديــه الــسيطرة الــكامــلة عــلى بــيانــاتــه الــشخصية. يــختار مــا 
يــريــد ان يــشاركــه بــشكل عــام وفــي جــميع األوقــات وخــاصــًة عــند دخــولــه إلــى مــكان مــا. هــو أيــضا يــختار كــم يــتشارك 

.حول اإلشعارات وتاريخها مع كل من أصدقائه 

يـضمن اسـتخدام مـفتاح تـشفير قـوي أمـان بـيانـات املسـتخدم و سـريـة الـتبادالت. ال يـمكن قـراءة رسـائـل الـدردشـة إال 
:من خالل املتلقني. تكون خوارزميات التشفير املستخدمة على مستوى يعادل على األقل 

 RSA 2048 بت للتشفير غير املتماثل ؛ -
 AES-256 للتشفير املتناسق ؛ -
 SHA-256 من أجل النزاهة. -

ماذا يبقى من التطبيق املركزي وملاذا؟ 



تحـديـد املـوقـع الـجغرافـي ملسـتخدم فـي تحـديـات مـعينة مـع الحـركـة لـن يـكون المـركـزيًـا ، لـكن هـذه الـبيانـات ال تـمر عـبر 
إنـها نـظام الـتشغيل الـخاص بــالـهاتـف الـذكـي الـذي سـيوفـر لـنا املـوقـع ، مـن خـالل االسـتعالم عـن :Enzym خـوادم 

الخوادم وفًقا لـ 
، Enzym بـانـتظام تحـديـات للمسـتخدمـني. إنـها خـدمـة مـركـزيـة يـديـرهـا فـريـق Enzym وضـع الـهاتـف الـذكـي. سـيقدم 
لــكن هــذه الخــدمــة ليســت حــصريــة: فــي وقــت الحــق ، قــد تــكون التحــديــات أيــًضا اقــترح مــن قــبل األفــراد أو خــدمــات 

.طرف ثالث 

قـد ال تـزال الخـدمـات غـير األسـاسـية تـعمل عـلى الـخوادم لـتسهيل الـعمليات الـتي تسـتغرق وقـتا أطـول أو الـتي تـكون 
أكـثر تـعقيدا بـدونـها. عـلى سـبيل املـثال: الـبيانـات املـشفرة يـمكن ان تخـزن عـلى خـوادم لـضمان تـوافـرهـا فـي املـناطـق 

:Enzym التي يكون فيها املستخدم حيث الشبكة قد تكون غير كافية. فهم المركزية البيانات على 

  

املسارات النموذجية للمستخدم 

بـطرق مـختلفة. يـجب أن يـكونـوا قـادريـن عـلى ذلـك تـكييف اسـتخدام الـتطبيق Enzym نـريـد مـن املسـتخدمـني تجـربـة 
الحـتياجـاتـهم وطـريـقتهم فـي الـتعبير عـن أنـفسهم. لـلقيام بـذلـك ، بـعض املـيزات الـثانـويـة  سـتثري الـتطبيق مـع مـرور 

.الزمن 



 ومـــع ذلـــك ، فـــإن الـــسمات الـــرئـــيسية املـــذكـــورة فـــي هـــذا املســـتند تـــدعـــو بـــالـــفعل تـــعريـــف 2 مـــن املـــسارات الـــقياســـية 
املشتركة: الدورة التدريبية من النوع 1: املشاركة في التحدي  

هــذه هــي الــدورة الــتي ســتكون األكــثر تــفضيالً مــن قــبل املســتخدمــني ملــلء .ZYM التحــدي هــو أبســط مــيزة لــلفوز بــال 
.مقياس عملهم واملتعة 

  

الدورة من النوع 2: التفاعالت في املؤسسة 

Enzym بـــعد دخـــول املـــؤســـسة ، ســـيتم إبـــالغ املســـتخدم بـــوجـــود الـــالعـــبني اآلخـــريـــن. ســـيكون مـــن املـــمكن اســـتخدام 

.كأداة للتفاعل مع املستخدمني املوجودين ، عند الطلب أو عن طريق دعوتهم للعب األلعاب املصغرة 

  

تحليل السوق 

بـــموقـــف اقـــتصادي فـــريـــد مـــن نـــوعـــه، ال يـــعتمد عـــلى تـــطور الـــسوق الـــحالـــية وال عـــلى افـــتتاح ســـوق  Enzym يـــتمتع 
فـــي مـــساحـــة Enzym جـــديـــد. كـــونـــها لـــعبة مـــتنقلة تـــم تـــصميمها ملـــقابـــلة الـــناس وبـــناء شـــبكة اجـــتماعـــية محـــلية ، تـــقع 

:هجينة ، تتخللها ثالثة أسواق سريعة النمو 

سوق األلعاب املتنقلة- 
موقع الويب و تطبيقات املواعدة السوقية- 

سوق الشبكات االجتماعية- 



سوق األلعاب املحمول 

يـحقق سـوق ألـعاب الـجّوال حـالـيًا قـفزة حـاسـمة: مـن عـائـد 137.9 مـليار دوالر الـذي حـققته سـوق ألـعاب الـفيديـو فـي 
عـــــام 2018 ، وكـــــان 70.3٪ مـــــن خـــــالل مـــــنطقة األلـــــعاب املحـــــمولـــــة. ألول مـــــرة فـــــي تـــــاريـــــخها ، يـــــتفوق ســـــوق ألـــــعاب 
الــهواتــف املحــمولــة عــلى وحــدة الــتحكم وأســواق أجهــزة الــكمبيوتــر الــشخصية مــجتمعة. هــذا هــو نــتيجة لــتطور ســريــع 
فــي عــام 2007 ، شهــدت األلــعاب املحــمولــة نــمواً مــن رقــمني كــل iPhone بــشكل اســتثنائــي. مــنذ إطــالق أول جــهاز 
عـام ، ومـن املـتوقـع أن تـبلغ هـذه الـظاهـرة هـذا الـعام نـمواً بنسـبة 25.5٪. فـي حـني ال تـزال أصـغر مـساحـة فـي سـوق 
ألــعاب الــفيديــو فــي عــام 2014 ، يُــقدر اآلن أن ســوق ألــعاب الــجّوال ســيصل إلــى 100 مــليار دوالر مــن األربــاح فــي 

.عام 2021 

  

واأللــعاب الــبدائــية املــضمنة فــي الــجيل Game Boy نــحن بــعيدون عــن الــوقــت الــذي كــانــت فــيه األلــعاب املــتنقلة لــعبة 
األول مـن الـهواتـف املحـمولـة. تـمثل ألـعاب الـجّوال اآلن 43٪ مـن إجـمالـي الـوقـت املسـتغرق عـلى الـهواتـف الـذكـية. يـتم 
تـثبيته فـي ثـقافـتنا ويـغوي أو يـفنت جـميع أنـواع املـالمـح ، بـعيدا عـن أفـكار الـذكـور واملـراهـقني املـرتـبطة ألـعاب الـفيديـو. 
يـمثل مـا يـزيـد عـن 65 عـامًـا نسـبة 23٪ مـن مـشغالت الـجوال. لـقد أصـبح األطـفال الـذيـن تـتراوح أعـمارهـم مـا بـني 13 
و 24 ســنة فــئة عــمريــة واحــدة مــن بــني آخــريــن ، وهــو مــا يــماثــل أهــميته بــالنســبة لــلفئة الــعمريــة 25-34 ســنة والــفئة 
الــعمريــة 34-44. فــي حــني أنــه يــختلف فــي الــفئات الــعمريــة ، ال يــزال جــمهور ألــعاب الــجوال مــؤثــراً لــلغايــة حــيث أن 

.63٪ من العبي التليفون املحمول هم من النساء 

مواقع الويب للمواعدة  وتطبيقات السوق 

:يتضمن سوق املواعدة عبر اإلنترنت األنشطة التالية 



، خدمات التالئم ، للعالقات طويلة األجل - 
، خدمات مواعدة متخصصة في الجنس غير االجتماعي - 

، خدمات اللقاء العام ، حيث تكون دوافع املستخدمني متنوعة - 
.خدمات اجتماعات األصدقاء لتنظيم الحفالت واألنشطة - 

ومــن املــتوقــع أن تــحقق هــذه الــسوق عــائــدات بــقيمة 5 مــليارات دوالر فــي عــام 2018 وتــصل إلــى مــعدل نــمو 
ســــنوي يــــبلغ 4.6٪. تــــمثل خــــدمــــات املــــواعــــدة الــــقائــــمة عــــلى الــــتقارب والــــواليــــات املتحــــدة أكــــبر مــــناطــــق هــــذا الــــسوق 
بــإيــرادات مــتوقــعة تــبلغ 2.8 مــليار دوالر عــلى الــتوالــي و 1.7 مــليار دوالر. يــأتــي الجــزء األكــبر مــن هــذه األربــاح مــن 
.االشتراكات املختلفة التي يدفعها املستخدمون للوصول إلى هذه الخدمات أو امليزات األكثر إثارة لالهتمام منها 

الـــجانـــب املـــدفـــوع مـــن االجـــتماع هـــو حـــاجـــز عـــلى هـــذا الـــتقدم فـــي الـــسوق. عـــلى الـــرغـــم مـــن وصـــولـــهم املـــجانـــي إلـــى 
والــــتشويــــش والــــتردد بــــني املســــتخدمــــني الــــذيــــن يــــعتبرون ، Happn أو Tinder الخــــدمــــات املــــدفــــوعــــة الــــتي يــــقدمــــها 
Enzym االجــتماع بــمثابــة مــساحــة يــتم فــيها تــبريــر الــصفات االجــتماعــية فــقط. فــإنــه فــي هــذا الــحساب يــتم وضــع 

.بدون عرض مدفوع ، بناًء على نشاط تجاري نموذج مختلف لتطبيقات املواعدة األخرى 

سوق الشبكات االجتماعية 

أكـثر مـن نـصف سـكان الـعالـم لـديـهم اآلن إمـكانـية الـوصـول إلـى اإلنـترنـت ، وأكـثر مـن اثـنني مـن كـل ثـالثـة مسـتخدمـني 
لـإلنـترنـت يسـتخدمـون شـبكة اجـتماعـية واحـدة أو أكـثر. ومـن املـتوقـع أن يسـتمر عـدد املسـتخدمـني فـي الـزيـادة بنسـبة 
4.8 ٪ فـي املـتوسـط خـالل الـسنوات الـثالث املـقبلة. مـن املـتوقـع أن تـصل إيـرادات اإلعـالنـات عـلى هـذه الشـبكات إلـى 

68 مـليار دوالر هـذا الـعام ، بـمعدل نـمو قـدره 28.4٪ ، ومـتوسـط الـعائـد الـذي يـحققه املسـتخدم يـجب أن يـكون 23 

.دوالرًا 

كـــما زاد مـــتوســـط مســـتخدم اإلنـــترنـــت مـــن وجـــود 3 حـــسابـــات عـــلى الشـــبكات االجـــتماعـــية فـــي عـــام 2012 ، إلـــى 8 
حــــسابــــات فــــي عــــام 2016. ويــــمكن تــــفسير هــــذا الــــضرب مــــن الــــحسابــــات عــــلى وجــــه الــــخصوص مــــن خــــالل تــــنويــــع 
وتـــــخصص املـــــنصات: أصـــــبح اســـــتخدام الشـــــبكات الـــــعامـــــة أكـــــثر فـــــأكـــــثر تـــــكملها اســـــتخدام الشـــــبكات املـــــتخصصة 
األخـــرى مـــثل الـــعالقـــات املـــهنية ، والـــعالقـــات الـــقربـــية ، ومـــشاركـــة الـــصور واألفـــكار والـــهوايـــات ، ومـــا إلـــى ذلـــك. كـــما 
ســـاهـــم االســـتخدام الـــواســـع لـــلهواتـــف الـــذكـــية بـــشكل كـــبير فـــي ارتـــفاع خـــدمـــات الشـــبكات مـــن خـــالل تـــوفـــير إمـــكانـــية 

.وصول غير مسبوقة وقابلية للحركة والنقل الفوري 

.اليوم 9 من أصل 10 مستخدمني الوصول إلى الشبكات االجتماعية من جهاز محمول 

الشــركــة الــرائــدة فــي الــسوق حــيث حــققت عــائــدات بــقيمة 40.7 مــليار دوالر فــي عــام 2017 مــن Facebook يــعتبر 
اإلعــالنــات املســتهدفــة ومــبيعات الــبيانــات. مــعظم الشــبكات االجــتماعــية األخــرى لــديــها نــموذج تــجاري مــماثــل. هــذا 

.النموذج التجاري القائم على البيانات الشخصية مهدد اآلن من خالل التدقيق والتنظيم العام املتزايد 



  

التنافسي في مواجهة منافسيها في السوق Enzym موقف 

قـادر عـلى االسـتجابـة لحـدود الـسوق Enzyms ونجـد أنـه مـن خـالل تـأسـيس نـفسه بـني هـذه األسـواق الـثالثـة ، فـإن 
الـواحـد عـلى أسـاس نـقاط قـوة أخـرى. تـكمن قـوة هـذا املـوقـع فـي مـرونـته: فـالـفراغ الـذي يـتم إنـتاجـه بـني هـذه األسـواق 
بـما فـي ذلـك الـتغيرات غـير املـتوقـعة الـتي يـمكن ، Enzyms الـثالثـة يـوفـر لـهامـش قـدرة عـلى املـناورة لـتكييف مـوقـف 

.أن تظهر في واحد أو آخر من هذه األسواق 

نـادرة ، ولـكننا درسـنا اثـنني مـن أقـرب مـا يـمكن تـوقـعه Enzym إن الـتطبيقات الـتي تسـتهدف مـوقـًعا مـشابـًها ملـوضـع 
:للتداخل املحتمل للسوق 

 Peachy - تطبيق املواعدة

لـلتعارف فـي اخـتبار بـيتا ، يـقدم للمسـتخدمـني الـتعرف عـلى بـعضهم الـبعض مـن خـالل االسـتجابـة Peachy تـطبيق 
للتحـديـات الـصغيرة ، والهـدف هـو إعـادة تـنظيم االجـتماعـات ، إلعـطائـها الـجانـب الـطبيعي والـصحيح عـلى الـرغـم مـن 



عــن تــلك الــخاصــة بــاإلنــزيــم. ومــع ذلــك ، فــإن تحــديــد املــواقــع Peachy الــواجــهة االفــتراضــية. وبــالــتالــي ال تــختلف نــية 
.والنهج مختلفان 

ومـع ذلـك فـهي تـناضـل لـتمييز نـفسها عـن ذلـك ، حـتى شـعارهـا ، Tinder بـديـل لـ Peachy أوالً ، مـن الـواضـح أن 
وهــكذا ، يــتم وضــعه كــمنافــس .("! Peachy ، يســتحضرهــا: "أنــت تســتحق أكــثر مــن ضــربــة!" ("أكــثر مــن مــباراة 
فـــي الـــسوق الـــتي يـــهيمن عـــليها األخـــير إلـــى حـــد كـــبير. عـــلى هـــذا الـــنحو ، فـــإن تـــأخـــر وصـــول ، Tinder مـــباشـــر لـ 

 Peachy ال تسمح لها أن تأمل أفضل من مكانة متخصصة في سوق املواعدة.

بـــوضـــوح عـــن جـــمهور الـــنساء ، وهـــي اســـتراتـــيجية ذات صـــلة لســـببني. مـــن نـــاحـــية ، نســـبة Peachy ثـــانـــيًا ، تتحـــدث 
الـــرجـــال إلـــى الـــنساء فـــي مـــواقـــع املـــواعـــدة والـــتطبيقات غـــير مـــتوازنـــة ، مـــع 75/25 بـــشكل عـــام (68/32 فـــي يـــولـــيو 
عــــلى ســــبيل املــــثال). مــــن نــــاحــــية أخــــرى ، الــــنساء أكــــثر تــــطلبا. وهــــكذا ، بــــالنســــبة لــــشخص مــــن Tinder 2016 لـ 
جنسـني مـختلفني لـلحصول عـلى نـفس الـعدد مـن الـفرص الـتي يـرجـع تـاريـخها كـامـرأة مـن جنسـني مـختلفني ، سـيكون 
اإلسـتراتـيجي واضـح لـلغايـة لـدرجـة أنـه يـخاطـر Peachy عـليه انـتقاد 18 مـرة أكـثر مـن امـرأة. ومـع ذلـك ، فـإن وضـع 
بـتوجـيه الـتطبيق إلـى سـوق مـتخصصة ، وهـو مـا يـشكل خـطورة كـبيرة عـلى أن الـكتلة الحـرجـة للمسـتخدمـني ضـروريـة 

.لضمان االحتفاظ باملستخدمني في تطبيق املواعدة 

مــن الــسوق بــفضل نــقطة بــيع واحــدة ، حــيث أضــافــت مــيزة جــديــدة: الــقدرة عــلى إرســال Peachy حــتى اآلن ، تــبرز 
تحـــديـــات صـــغيرة (صـــنع صـــورة ذاتـــية عـــن طـــريـــق صـــنع وجـــه ، الـــتقاط صـــورة لـــقدمـــها ، إلـــخ). ). مـــن املـــفترض أن 
تـساعـد هـذه التحـديـات الـصغيرة فـي الـتعرف عـلى بـعضهم الـبعض بـشكل أفـضل قـبل الـتفكير فـي اجـتماع حـقيقي. 
بـدالً مـن تـقريـب املسـتخدمـني ، تحـرك هـذه املـيزة بـعيًدا ، فـتضيف حـالـة افـتراضـية جـديـدة إلـى الـلقاء الـفعلي. هـذا هـو 
Enzym عــكس طــموح إنــزيــم الــذي يهــدف إلــى تــشجيع أكــبر قــدر مــمكن مــن الــلقاء الجســدي الــحقيقي ، وتحــديــات 

يـــجعل االجـــتماع أكـــثر طـــبيعية أن طـــبيعته (الـــوديـــة ، Enzym هـــي دعـــوات لـــلقاء الـــغربـــاء بـــأســـرع وقـــت مـــمكن. نـــهج 
.واملحبة ، واملهنية ...) غير محددة وسيتم تحديدها خالل االجتماع 

  



  Pokemon Go - لعبة الجوال مع تعزيز الواقع

فـي أوائـل شهـر يـولـيو 2016 نـجاحًــــا كـبيرًا. فـاز الـتطبيق بسجـل ألـعاب الـجّوال األكـثر Pokémon Go كـان إصـدار 
تحــميالً فــي الشهــر الــتالــي إلصــداره ، وسجــلت لــعبة الــجّوال الــتي حــققت أربــاحًـــــا بــلغت 100 مــليون دوالر أمــريــكي 
أسـرع. أنـتج هـذا الـنجاح تـأثـيرات مـذهـلة وغـير مـتوقـعة ، مـثل غـزوات املـساحـات الـخضراء بـفعل ارتـفاع املـد والجـزر 

.لالعبني وزيادة في عدد حوادث الطرق 

بـــالنســـبة ملـــعظم الـــالعـــبني الـــذيـــن جـــربـــوهـــا ، كـــان اكـــتشاف بـــوكـــيمون غـــو هـــو اكـــتشاف قـــوة الـــواقـــع املـــعزز. كـــما كـــان 
اكـــتشاف لـــعبة املحـــمول قـــادرة عـــلى تـــولـــيد الـــتبادالت الـــحقيقية مـــع الـــغربـــاء املـــثالـــيني عـــلى نـــطاق غـــير مســـبوق. أدى 
الـــطابـــع الـــفيروســـي لـــلغايـــة لـــلعبة الـــالعـــبني إلـــى الـــتجسس عـــلى بـــعضهم الـــبعض ، والـــتعرف عـــلى بـــعضهم الـــبعض ، 
و Rattatas وإقـــامـــة تـــبادالت مـــرتجـــلة وبـــهيجة بـــينهم: "ال تـــذهـــب إلـــى هـــناك ، ال يـــوجـــد شـــيء مـــتبٍق لـــلقبض عـــلى 
 Caterpies فـــقط ..." ، "هـــل نـــفذت أيـــضا مـــن pokéballs؟". لـــذا يـــمكننا أن نـــالحـــظ مـــن جـــهة أن Pokémon

 Go خـلقت الـتبادالت والـتعاطـف بـني الـغربـاء ، وهـو الهـدف األسـاسـي لEnzym . مـن نـاحـية أخـرى ، نـالحـظ أيـضا
.أن هذه الظاهرة كانت نتيجة للطبيعة الفيروسية املتطرفة للعبة وليس من إرادة املبدعني 

اسـتمرت صـيفًا واحـًدا فـقط ، إال أنـها اآلن ثـالـث لـعبة جـوال أكـثر ربـحية Pokémon Go عـلى الـرغـم مـن أن ظـاهـرة 
فـي الـسوق. ومـع ذلـك ، فـإنـه مـن املـدهـش أنـه لـم يـنجح فـي االسـتقرار بـشكل دائـم فـي املـقام األول. فـقد تـمكنت مـن 
الــحفاظ عــلى جــمهور قــوي وولــدت تــسيياًل مــلحوظًـا ، ولــكن ســرعــان مــا انــهارت شــخصتها الــفيروســية. تــميزت ســنتها 
األولـــى بـــمشاكـــل فـــنية (عـــطل بـــرمـــجي ، الحـــموالت الـــزائـــدة واألعـــطال) ، وخـــيارات الـــتصميم املـــثيرة للجـــدل وأخـــطاء 
اسـتوديـو الـتطبيق. هـذا هـو الـتفسير األول ، والـعامـل الـثانـي واألكـثر أهـمية هـو ، Niantic الـتواصـل الـهامـة مـن قـبل 
واملـعارك االخـتياريـة الـتي يـقوم Pokémons أسـلوب الـلعب الـضعيف ، والـذي يـتحول بـشكل أسـاسـي إلـى مجـموعـة 
قـــد أهـــمل بـــشكل كـــبير الـــبعد Niantic خـــاللـــها الـــالعـــبون بـــالـــضغط عـــلى الـــشاشـــة. الـــعامـــل األخـــير واألهـــم هـــو أن 

.االجتماعي في لعبته 

كــــان فــــي يــــونــــيو 2018 ، مــــا يــــقرب مــــن عــــامــــني بــــعد إصــــدار الــــتطبيق ، أن تحــــديــــث الــــنظم الــــقائــــمة مــــن الشــــبكات 
والــتبادالت بــني الــالعــبني. فــي الــسابــق لــم يــكن هــناك شــيء ، أو ال شــيء تــقريــبا. كــان الــبعد االجــتماعــي لــلعبة هــو 
الـتقاط صـورة لـبوكـيمون تـطفو عـلى رأس صـديـق لـلمشاركـة عـلى الشـبكات االجـتماعـية. فـي يـولـيو 2017 ، تـم وضـع 
نـظام غـارة ، مـما يـسمح لـالعـبني بـتوحـيد قـواهـم ملـحاربـة بـوكـيمونـز الـقويـة ، ولـكن فـي غـياب مـيزات الـتواصـل ، ثـبت أن 
هـذا األمـر محـدود الـفائـدة. لـقد أدى الـتكامـل األخـير لـلبعد االجـتماعـي فـي الـواجـهة والـلعب إلـى ظـهور اهـتمام كـبير 

.باللعبة 

وبـالـطبع ، يـكون الـوقـت مـتأخـرًا جـًدا إلعـادة إنـشاء الـهوس. سـوف يـتم تـذكـر بـوكـيمون جـو عـلى أنـه اتـجاه يـدور فـي 
جـميع أنـحاء الـعالـم بـاخـتصار شـديـد ، وفشـل فـريـق نـيانـتيك ، الـذي غـلبه الـنجاح إلـى حـد كـبير ، فـي االسـتفادة مـن 
هـذا االتـجاه لـلسماح لـه بـاالسـتمرار عـلى املـدى الـطويـل. حـقيقة أن الـتطبيق كـان نـاجـًحا نسـبيًا عـلى الـرغـم مـن وجـود 



الـكثير مـن املـشاكـل واإلهـمال الجـدي لهـذا الـبعد االجـتماعـي يظهـر مـدى قـوة مـفهومـه ومـدى مـا كـان يحـمله الـتعاطـف 
.من أجل ترخيص بوكيمون 

كــــــان مــــــن املــــــمكن أن تــــــكون بــــــوكــــــيمون غــــــو رائــــــدة فــــــي مــــــجال الــــــتواصــــــل بــــــني ألــــــعاب الــــــهاتــــــف املحــــــمول والشــــــبكات 
، Enzymقـبل ال Enzymاالجـتماعـية ، فـي حـني كـانـت تـرّوج لـالجـتماع . حـيث اخـترع بـوكـيمون غـوس تـقريـبا ال 
عــن طــريــق الــصدفــة ، ولــم يــغتنم هــذا الــتطبيق هــذه الــفرصــة وتــمت إدانــته بــركــود مــعني. وســرقــت مــن تــفوقــها فــي لــعبة 
األلــعاب الــصينية غــير مــعروفــة تــقريــبًا فــي الــغرب. فــي حــني . QQ Speed و Arena of Valor الــجّوال بــواســطة 
ال تـــدعـــي الـــتفوق فـــي ســـوق األلـــعاب املحـــمول ، فـــإنـــها تســـتفيد مـــن اســـتراتـــيجية يـــتم فـــيها دمـــج الـــبعد Enzym أن 

.االجتماعي بشكل كامل حيث أنه يقع في قلب التطبيق 

  

Enzym توليف موقف 

خــاص جــًدا. إنــه عــلى مــفترق طــرق ثــالثــة أســواق مــختلفة وشــديــدة الــقوة Enzym فــي الــختام ، مــا يــمكن أن تــقدمــه 
ومـع ذلـك ، لـم يـتم .Enzym بـحيث يـبدو مـن الـصعب - إن لـم يـكن مـن املسـتحيل - الـعثور عـلى مـنافـس مـباشـر لـل 
كـفتحة فـي الـسوق ألنـه قـائـم عـلى ثـالثـة أسـواق مـتميزة ، لـذلـك هـناك الـعديـد مـن املـنافسـني Enzym تـصميم مشـروع 
أمــــثلة جــــيدة ألن بــــعض الــــطموحــــات شــــائــــعة مــــع تــــلك Pokémon Go و Peachy غــــير املــــباشــــريــــن. تــــعتبر حــــاالت 
فـي كـيفية Enzymوالـتي تـوضـح فـوائـد نـهجنا. ومـع ذلـك ، فـإنـها تـختلف اخـتالفًـا كـبيرًا عـن ال Enzymالـخاصـة بـا 
ويـبدو أنـها شـديـدة الـبرودة فـي حـالـة ، Enzymاسـتجابـتها لـه ، بـحيث يـقدم كـل شـخص عـروضًـــــــــا مـختلفة جـًدا مـن ال 

 Peachy والخرقاء أيًضا في حالة استخدام Pokémon Go.

فـيها بسـرعـة ، وربـما حـتى مـن املسـتغرب. ولحـمايـة Enzym مـن املـرجـح أن تـتطور األسـواق الـثالثـة الـتي يـتم وضـع 
إلــى الــخصائــص الــداخــلية لهــذه األســواق ، كــما ســنرى Enzym أنــفسهم بــشكل أكــبر ، ال تســتند مــصادر إيــرادات 

.في القسم أدناه 

نموذج العمل - مصدر الدخل 



دخل منتظم - يتناسب مع نشاط املستخدمني 

.الوقود للتطبيق ، ZYM :لفهم جيد لهذا الجزء ، ننصح القراءة األولية للجزء الفرعي 

كـما ذكـرنـا سـابـًقا ، فـإن مـعظم الـتفاعـالت بـني املسـتخدمـني تـؤدي إلـى تـبادل الـرمـوز املـميزة. وبـالـتالـي ، فـإن مـصدر 
الــدخــل األول لــديــنا يــعتمد بــشكل مــباشــر عــلى الــبلوكشــني ألنــه يســترد 2٪ مــن الــرمــوز املــميزة املــتبادلــة خــالل كــل مــن 
هـــذه املـــعامـــالت. وهـــذه النســـبة صـــغيرة بـــما يـــكفي ألن الـــتأثـــير عـــلى إمـــكانـــية الـــلعب غـــير مـــهم ، ولـــكن تجـــميع هـــذه 
الــضريــبة عــلى جــميع املــعامــالت يــمثل مــصدرا رئــيسيا لــلدخــل. يــبدو هــذا الــخيار أكــثر أهــمية حــيث أنــه يــدعــونــا إلــى 
ومــــصلحة Enzym تــــشجيع زيــــادة عــــدد الــــالعــــبني وتــــضاعــــف الــــتفاعــــالت ، وبــــالــــتالــــي ضــــمان أن املــــصلحة املــــالــــية 

.الالعبني ال تزال غير قابلة للتجزئة مع مرور الوقت 

: هذا مصدر الدخل له ثالث مزايا 

االنـــتظام: يـــتطور مـــصدر الـــدخـــل هـــذا وفـــقا لـــلنشاط عـــلى الـــتطبيق ولـــكنه يـــظل مـــنتظما بـــقدر مـــا يـــنتج عـــن ●
تجـميع الـدخـل الجـزئـي غـير املحـدود الـذي يـتم الـحصول عـليه عـلى الـفور. هـذا يسهـل إلـى حـد كـبير املـراقـبة 

.من حيث التدفق النقدي ويتيح توقعات أفضل لالستثمار Enzym املالية ، ويقدم ضمانات 

الــتلقائــية: إن بــساطــة تــشغيله تسهــل فــهمه (وبــالــتالــي مــوافــقته) مــن قــبل املســتخدمــني الــفضولــيني ولــكن قــبل ●
كـل شـيء يـسمح بـتلقائـية الـضريـبة. وبـالـتالـي ، فـإنـه ال يـعتمد عـلى كـفاءة فـريـق املـبيعات أو آالت الـحساب 

بل فقط على جودة كتابة العقود الذكية 

الـــنمطية: هـــذه هـــي الـــنقطة األكـــثر إســـتراتـــيجية. كـــما ذكـــر مـــن قـــبل ، يـــتم تحـــديـــد مـــبالـــغ تـــكالـــيف املـــعامـــلة ●
سـوف نـولـي اهـتمامـا خـاصـا لهـذه الـنفوذ الـذي يـؤثـر عـلى طـريـقة الـلعب لـلتطبيق وقـيمة . Enzym بـواسـطة 

. Enzym الرمز املميز ، ولكن أيضا على القيمة الفورية إليرادات 

توزيع الرموز في املؤسسات الخاصة 

توزيع الرموز لجذب املجتمع 

مـــصدرنـــا الـــثانـــي لـــلتمويـــل يـــأتـــي مـــن املـــؤســـسات. يـــتعلق األمـــر بـــإقـــناع املـــالـــكني بشـــراء وتـــوزيـــع الـــرمـــوز. مـــن خـــالل 
الـتوزيـعات ، يـتم تـشجيع املسـتخدمـني عـلى الـدخـول ، وتـقديـر املـكان والـتفاعـل مـع املسـتخدمـني اآلخـريـن. عـلى الـرغـم 
مــن أنــه ال يــمكن ضــمان والء الــعمالء ، إال أنــها فــرصــة لــلمالــكني لــلكشف عــن مــؤســساتــهم والــقيام بــالــفعالــيات مــتى 

.أرادوا 



يـتم إنـشاء اإليـرادات مـن هـذه املـبيعات بـفرض ضـريـبة بنسـبة 10٪ ، ويـتم تـسجيلها بـالـعملة املحـلية. يـمكن لـلمالـكني 
تـــعديـــل عـــدد الـــرمـــوز الـــتي يـــوزعـــونـــها بحـــريـــة ، واألحـــداث واألنشـــطة الـــداعـــمة الـــتي يـــقومـــون بـــها ، وإطـــالق إشـــعارات 

.للمشتركني واملستخدمني القريبني 

تحــدث فــي مــؤســسة أو تــنتهي بــها ، ونــتيجة لــذلــك ، فــإنــنا نــكافئ أصــحاب األعــمال Enzyms إن مــعظم تحــديــات 
عـــن طـــريـــق إرســـال املـــزيـــد مـــن املســـتخدمـــني إلـــى مـــؤســـساتـــهم - وهـــذا بـــالـــطبع Enzym الـــذيـــن يســـتخدمـــون خـــدمـــات 

.مشروط بجودة االجتماعات في هذه املؤسسات. املؤسسات 

منصة التوزيع 

هـي Enzym خـدمـة .Zyms فـقط أن يـكون وسـيطًا بـني مـنصات الـتبادل واملـؤسـسات الـتي تشـتري Enzym يـنوي 
كســب الــرؤيــة لــلمنشآت عــلى الــتطبيق والــوصــول إلــى واجــهة حــيث يــمكن لــلمالــكني شــراء الــرمــوز ، وتــكويــن تــوزيــعها 

.والحصول على إحصاءات بشأن كفاءتها 

الــخاصــة بــهم. إذا كــان ZYM يــتم إعــالم املســتخدمــني بــموقــع املــؤســسات الشــريــكة بــاإلضــافــة إلــى تــوقــيت تــوزيــعات 
.مقياسهم منخفًضا ، فسيكون من مصلحتهم الذهاب إلى إحدى هذه املؤسسات مللئها 

  

إحصاءات تسويق دقيقة 



أجــرًا مــقابــل خــدمــة الــرؤيــة عــلى Nextdoor وحــتى ، Facebook و ، Google يــقدم كــبار مــوردي اإلعــالنــات ، و 
املـنصات الـخاصـة بـهم ، وأدوات الـتتبع املـالئـمة لـلدعـامـات الـرقـمية. بهـذه الـطريـقة ، يـمكن لـعمالئـها حـساب عـوائـدهـم 
عـلى االسـتثمار. ومـع ذلـك ، ال يـمكن ألي مـورد تـوفـير مـتوسـط تـكلفة اكـتساب عـميل جـديـد لـنشاط تـجاري محـلي ألن 

.التتبع غير مكتمل ، ويرجع ذلك أساًسا إلى نقص املعلومات حول معدل التحويل 

فـــي الـــوقـــت الـــحاضـــر ، تـــشير الـــتقديـــرات إلـــى أن مـــا ال يـــقل عـــن 20 ٪ مـــن ســـوق اإلعـــالن عـــبر اإلنـــترنـــت الـــتي تـــبلغ 
، ZYMs قــيمتها 80 مــليار دوالر هــي عــملية احــتيالــية. ولــذلــك لــن يــكون حــل إنــزيــم هــو اإلعــالن الــرقــمي ولــكن تــوزيــع 
يـسمح بـالـتوزيـع فـي املـوقـع مـع أداء تـسويـقي قـريـب يـساوي الـتسويـق الـرقـمي. ويـنمو سـوق ZYMs فـاالسـتثمار فـي 
الـتسويـق الـرقـمي املحـمول (200 مـليار دوالر ، وأكـثر مـن نـصفه لـلتسويـق الـرقـمي الـجغرافـي) بنسـبة 38 ٪ سـنويـا ، 

.ومع ذلك ، فإن العروض التي تقدم خدمات نتيجة نهائية غير موجودة 

بـاملـؤسـسات مـضمون بنسـبة 100٪: فـهو ال يـوفـر احـتمااًل لـلحصول عـلى عـمالء Enzym  بـعبارة أخـرى ، فـإن وعـد 
.جدد ؛ يضمن أن عدًدا معينًا من العمالء الجدد سوف يمررون أبواب مؤسساتهم في وقت معني وبسعر معني 

مـعدل االحـتفاظ). وبـالـتالـي ، ، ROI) هـذا الـوعـد مـوثـوق ويـمكن الـتحقق مـنه كـما تـدعـمه إحـصاءات مـجهولـة ودقـيقة 
وهـي أداة تحـليلية ، Enzym يـمكن لـلمالـكني عـرض إحـصاءات املسـتخدمـني الـذيـن يـتابـعون تـأسـيسهم ، عـلى واجـهة 
حــقيقية ، مــع مــعلومــات فــي الــوقــت الــحقيقي تــعرض عــدد مســتخدمــي اإلنــزيــم ، ومــعدل االحــتفاظ (بــناًء عــلى وجــود 
املسـتخدمـني فـي املـؤسـسة). ونـوعـية الـتوزيـع وفـًقا أليـام أو أوقـات ، وأنـواع التحـديـات األكـثر إلـحاحًــــا فـي مـنشآتـها ، 
ومــا إلــى ذلــك. ســتسمح بــعض الخــدمــات اإلضــافــية لــلمالــكني بــاالتــصال بــاملســتخدمــني املــوجــوديــن فــي مــنشآتــهم أو 

.الذين كانوا هناك (االستطالعات املباشرة دردشة ...) 

خدمات لألعمال 

جـنبا إلـى جـنب مـع هـذيـن املـصدريـن لـلدخـل ، ويهـدف الـثلث إلكـمال الـدائـرة املـالـية. سـيتم تـنفيذه بـعد قـليل ، بمجـرد 
أن يــثبت الــتطبيق نــجاحــه مــع الجــمهور واملــؤســسات الــعامــة وبمجــرد اســتقرار الــجوانــب الــفنية لــلتطبيق ، يســتند هــذا 

.املصدر الثالث على خدمات األعمال 

خدمات الحدث 

، Enzym أداة مـفيدة جـًدا ألي نـوع مـن األحـداث االحـترافـية. بـفضل تـطبيق Enzym يـمكن أن يـكون هـيكل تـطبيق 
ســنتمكن مــن تــقديــم تــطبيقات مــخصصة تــتناســب مــع أي نــوع مــن الــحاجــة. ســتتمكن هــذه األداة مــن اتــخاذ أشــكال 

:مختلفة بناًء على توقعات العمالء ، ولكن في ما يلي بعض األمثلة للتطبيقات املمكنة 

املـعارض الـتجاريـة: تـعزيـز الـتبادل فـي هـذه األحـداث حـيث تـتطلب الـتفاعـالت تـحفيز املـوظـفني الـحاضـريـن. -
مــن خــالل دعــوة الــعارضــني لــلتسجيل فــي تــطبيق املــعرض ، ســيكون مــن املــمكن مــضاعــفة تــفاعــالتــهم عــلى 

.نطاق واسع وبالتالي ضمان وجود عالقة أفضل بني الحاضرين 



بـناء الـفريـق: كجـزء مـن مـقر مجـموعـة كـبيرة بـمناسـبة مـناسـبة ، أو كـعملية دائـمة ، سـيوفـر الـتطبيق لـلموظـفني -
.فرصة للمشاركة في املزيد من التفاعالت حول مجموعة متنوعة من التحديات 

B2C خدمات التسويق 

قـاعـدة بـيانـات كـبيرة مـن املسـتخدمـني املـجهولـني. سـتتم حـمايـة هـويـة هـؤالء ولـكن سـوف تـسمح Enzym سـيكون لـدى 
 Enzym لــلحصول عــلى الــبيانــات املجــمعة (إذا وفــقط إذا أراد املســتخدمــون مــشاركــتها). فــي الــقيام بــذلــك ســيكون
مــن املــمكن إطــالق اســتطالعــات الــرأي ، وضــمان عــدم الــكشف عــن هــويــته ، للمســتخدمــني فــي مــقابــل عــدد قــليل مــن 

 ZYMs. (مثل املنتجات واآلراء واالهتمامات) تعتمد مواضيع هذه االستطالعات على احتياجات الشركات.

.لن تقوم هذه الخدمات بشرط استخدام التطبيق وقابليته للتشغيل 

Enzymمخطط عام ل 

والــــتفاعــــالت بــــني GYMs فــــي مــــا يــــلي الــــرســــم الــــبيانــــي الــــعام لــــألنــــزيــــم الــــذي يــــشير إلــــى نــــموذج الــــتمويــــل ، وتــــعبئة 
:املستخدمني 



  

استراتيجية التسويق 

هــدفــنا املــوســع هــو الــرجــال والــنساء الــذيــن تــتراوح أعــمارهــم بــني 18 إلــى 35 ســنة الــذيــن يــعيشون فــي املــدن الــكبرى 
فــــي الــــبلدان الــــغربــــية. بــــعد ثــــالث ســــنوات ، هــــدفــــنا هــــو اخــــتراق 1 ٪ مــــن ســــوق املــــواعــــدة والــــتعارف ، وتــــغلغل ســــوق 
األلـعاب املحـمول ملـا يـقرب مـن 2 مـليون مسـتخدم إضـافـي. هـذا يـمثل حـوالـي 10 مـليون مسـتخدم ، بـعد 36 شهـرًا 

.من إطالق التطبيق 



.تستند استراتيجية التسويق على نهج جغرافي يحكم نطاق عناصر نظام التسويق 

النهج الجغرافي وحدود العمل 

. هـذا يـعني أنـه يـجب أن يـكون املسـتخدم  لـضمان االحـتفاظ بـاملسـتخدمـني ، يـجب أن يـكون اسـتخدام اإلنـزيـم سـائـالً
قــــادرًا عــــلى الــــلعب أو مــــقابــــلة األشــــخاص عــــلى أســــاس مــــنتظم دون انــــتظار. لــــذلــــك مــــن الــــضروري أن تــــكون كــــثافــــة 
الـالعـبني كـبيرة فـي مـنطقة جـغرافـية مـعينة. خـالل املـرحـلة األولـى مـن اكـتساب املسـتخدمـني ، سـنكون أكـثر اهـتمامًــا 

.بكثافة الالعبني في عدد قليل من املدن الرئيسية املستهدفة مقارنة بتطور الكتلة اإلجمالية للمستخدمني 

تـعتمد اإلسـتراتـيجية املسـتخدمـة خـالل هـذه املـرحـلة عـلى مـنطق الـتوسـع مـن خـالل الـعمل الـشعري ، مـثل بـقعة الـحبر 
الـتي تـمتد ، وبـالـتالـي ، سنسـتهدف واحـدة أو اثـنتني مـن املـدن الـكبيرة املـجاورة وسـنقوم "بـغزوهـا" فـي وقـت واحـد ، 
يـــتبعها عـــلى الـــفور الـــكبيرة أو املـــتوســـطة املـــدن الـــقريـــبة. بمجـــرد تـــحقيق األهـــداف فـــي هـــذا اإلقـــليم ، ســـنفتح مـــنطقة 

:جديدة. على سبيل املثال ، هنا هي االستراتيجية اإلقليمية املتوخاة لفرنسا 

.Rhône Alpes: Lyon - Grenoble في إقليم A فتح املنطقة :(A أوالً (املنطقة - 

.على محور كليرمون فيران - ليون - غرونوبل - جنيف A يتبعه امتداد للمنطقة 

.في املنطقة الباريسية: باريس B افتتاح املنطقة :(B ثانياً (املنطقة - 

.على املحور مع أورليانز - باريس - ريمس - ليل B يتبعه امتداد للمنطقة 

.في إقليم البحر األبيض املتوسط: مرسيليا D فتح املنطقة :(D ثالثاً (املنطقة- 

.على محور مونبلييه - مرسيليا - نيس C تليها امتداد ملنطقة 

.تجدر اإلشارة إلى أن هذه االستراتيجية سيتم إعادة إنتاجها عند فتح كل إقليم وطني جديد 

ســـوف تـــتركـــز اســـتراتـــيجيتنا الـــتجاريـــة طـــويـــلة املـــدى فـــي املـــدن الـــكبيرة الـــفرنـــسية ، قـــبل أن تـــتوســـع فـــي الـــعواصـــم 
.األوروبية واألمريكية الشمالية وأستراليا ، ثم تتوسع في النهاية إلى روسيا وأمريكا الجنوبية وآسيا وأفريقيا 

االستراتيجية املحلية: العرض واألحداث 



وبسـبب هـذا املـنهج الـجغرافـي ، تـعتمد املـرحـلة األولـى مـن اسـتراتـيجية الـتسويـق عـلى املـنظمات املحـلية. وهـو يـسمح 
."باالستحواذ على مستخدمني مستهدفني في أقاليم معينة ، وله أهداف متوازية: "الترويج" و "تأمني االشتراك 

ونــقاطــها الــرئــيسية األســاســية ، Enzyms يــتطلب "الــترويــج" شــكالً مــعيناً مــن الــتعليم ، إنــها مــسألــة "تــطبيع" وجــود 
.للترويج لها وجعلها جذابة ، ويستند قياسها إلى ردود الفعل من األهداف في امليدان. أو على اإلنترنت 

والــرغــبة فــي تجــربــته ، إنــها مــسألــة جــعل الــفضول يــتحول إلــى Enzyms يــعتمد "االشــتراك اآلمــن" عــلى قــبول وجــود 
.AppStore و PlayStore عمل ، والهدف من تنزيل التطبيق وتعليقاته يعتمد على الرقم من التنزيالت من 

تجـدر اإلشـارة إلـى أن مـنطق الـتسويـق فـي الـشارع يـقع فـي قـلب خـطة إنـزيـم لـلفعالـيات لـعدة أسـباب: الـترويـج لـلقرب 
.، والرسائل البديلة املؤثرة ، والتكلفة املقبولة وربحية العمليات 

حملة عرض فعلية خارجية 

 Enzyms لـديـه الـعديـد مـن الـجوانـب املـبتكرة ويـتطلب أن يـكون تـربـويـا. ومـع ذلـك ، فـإنـه مـن أجـل الـترويـج لـفكرة بـقدر
مــــا هــــو مــــنتج ، فــــمن الــــضروري أن نــــعيد تــــعريــــف الهــــدف إلــــى وجــــود إنــــزيــــم ، لــــزيــــادة وجــــوده فــــي الــــحياة الــــيومــــية 

. .للمستخدمني املحتملني وخلق استراحة في الحياة اليومية لدخوله 

اعـــــتماًدا عـــــلى مـــــساحـــــات A1 أو A0) تـــــنقسم حـــــملة الـــــعرض املـــــادي إلـــــى ثـــــالث مـــــراحـــــل ، دائـــــًما عـــــلى شـــــكل كـــــبير 
الـــعرض) ، مـــع األلـــوان املـــدهـــشة إلنـــزيـــم (خـــلفية صـــفراء ، وردي) مـــع تـــركـــيز قـــوي عـــلى الـــنصوص (حجـــم كـــبير مـــن 

.األحرف ) 

:في ما يلي مثال على حملة محتملة 

"؟Z الخطوة 1: "ماذا ستفعل باستخدام 

إنــشاء االســتجواب واالنــتظار (الــتشويــق) ، والــشعور / (Enzyms األهــداف: الــتأقــلم مــع األلــوان والــشعار (هــويــة 
املــقوى بــوجــود عــالمــة االســتفهام. يــحفز الــسؤال املــفتوح بــشكل عــفوي إبــداع الــشخص الــذي يــقرأه وبــالــتالــي يــعزز 

.امتالك العناصر البصرية 

.Z الخـطوة 2: ال يـزال الـسؤال نـفسه ولـكن مـع 3 مـقترحـات اسـتجابـة سـخيفة (مـربـعات عـالمـة) عـلى أسـاس حـرف 

"!على سبيل املثال: "أود أن أضيف حبة من الجنون لحياتي 

.األهداف: للحفاظ على الحضور واإلجابة على التشويق ، إلنشاء التصاق من خالل الفكاهة 

الخـطوة 3: ال يـزال الـسؤال نـفسه ولـكن مـع 3 مـقترحـات االسـتجابـة الـتي تـقدم عـناصـر مشـروع إنـزيـم. عـلى سـبيل 
"!املثال: "سيكون لدي الكثير من اللقاءات الجديدة 



.Enzym األهداف: نشر املشروع ، دعوة لتنزيل تطبيق 

تنظيم األحداث 

فـي نـفس الـوقـت الـذي يـتم فـيه إطـالق املـرحـلة 2 مـن الـشاشـة ، سـنطلق عـمليات تـرويـجية فـي الـفضاء الـعام. سـيكون 
، الهدف متعدد: - شرح خصائص املنتج 

، توزيع الرموز املجانية إلثارة الرغبة في تجربتها - 
، اكتشف التطبيق املباشر ومرافقة التثبيت على الهواتف - 

.احصل على تعليقات حول حملة امللصقات - 

وهــكذا ، ســنقوم بــإعــداد فــرق مــخصصة ، ألــوان مبهــرجــة مــن إنــزيــم ، لــنقترب مــن املــارة ونــقدم لــهم اإلنــزيــم. ســوف 
.تعتمد عناصر اللغة على االكتشاف ، والترفيه ، وحماية البيانات ، وعدم االلتزام والحرية 

ســيتم وضــع هــذه الــفرق بــالــقرب مــن أهــداف الــسوق لــديــنا ، عــلى ســبيل املــثال فــي األحــياء الــحيويــة جــًدا وقــريــبة مــن 
مـجانـية ZYMs الـجامـعات والـكليات. وفـي الـوقـت نـفسه ، سـنقترب مـن أكـثر املـؤسـسات رمـزيـة فـي املـديـنة لـنوفـر لـهم 

وتنظيم عمليات أحداث أكثر تقدًما ، تم تصميمها بالشراكة مع املالكني. 

.فشيئًا فشيئًا ، ستظهر ديناميكية وستظهر املجتمعات املحلية للمستخدمني 

االستراتيجية العاملية: املجتمع والشبكة االجتماعية ووسائل اإلعالم 

نهج املجتمع 

ومــجتمعه ، فــنحن نــعتمد عــلى ذلــك لــدعــم تــطويــر كــتل Enzyms كــما ســبق أن ذكــرنــا ، نــريــد أن نــزرع الــعالقــات بــني 
أسـاسـية لـلتطبيق مـثل التحـديـات أو خـوارزمـية الـسمعة الـسيئة. لـضمان بـناء وصـيانـة هـذا املـجتمع ، فـإنـنا لـن نـضع 
فــــقط مــــنصة وأدوات تــــحت تــــصرف املــــجتمع ، لــــالســــتماع إلــــى تــــوقــــعاتــــه ، ولــــكن ســــيكون لــــديــــنا أيــــًضا طــــرق مــــختلفة 
والهـدايـا ، ووضـع الـسفير إلـخ). عـند الـقيام بـذلـك ، سـوف يـقترن إنـزيـم بـمجتمع ، ZYMs) لـنشكرهـم عـلى نـشاطـهم 

.ديناميكي عابر للحدود يتم تعبئته حول املشروع 

ســــيكافئ وضــــع الــــسفير األعــــضاء األكــــثر نــــشاطًــــا وســــيسمح لــــنا بــــإنــــشاء شــــبكة مــــن املســــتخدمــــني تــــشجعهم عــــلى 
"اســتعمار" مــناطــق جــغرافــية مــعينة. ومــكافــأة فــي رقــائــق ألعــمالــهم ، ســيقومــون بــتعزيــز املــجتمع واإلنــزيــم عــن طــريــق 
تــوزيــع الــرقــائــق عــلى الــقادمــني الجــدد. ســيكونــون هــم املــخاطــبون لــنا لــتوجــيه اســتراتــيجيتنا لــالحــتالل اإلقــليمي وفــقا 

.لعدد الرقائق املوزعة ، عالمة على االهتمام إلنزيم في مدن مختلفة 

نظام التواصل االجتماعي 



، (كــــــــما هــــــــو مــــــــطلوب) Instagram و Twitter و LinkedIn و Facebook الشــــــــبكات االجــــــــتماعــــــــية ، بــــــــدءاً بـ 
.ستكون أول اتصال للتواصل من خالل اإلعالنات املدفوعة ، مستهدفة دائماً جغرافيًا وديموغرافيًا وفًقا لهدفنا 

:ستخدم اإلعالنات املدفوعة غرضني 

مـن نـاحـية ، سـوف يـردد كـل مـن عـمليات الـتسويـق الـحالـية ، ويـعزز تـأثـيرهـا ويـمتد إلـى الـفضاء الـرقـمي. يـؤثـر تـكاثـر 
والـتي يـتم وضـعها بـني الـحقيقي ،Enzym الـقنوات عـلى تـعزيـز فـاعـلية مـقنعة لـكل رسـالـة ، وهـي طـريـقة أكـثر مـالءمـة 

.والظاهري 

مـن نـاحـية أخـرى ، سـيتم تـنظيم مـختلف الحـمالت بـشكل مسـتقل ، اسـتناًدا إلـى الـفكاهـة والـترفـيه واملـنافـسة. سـوف 
يــؤدي دائــما إلــى الهــدايــا ، وهــي اســتراتــيجية أثــبتت فــعالــيتها عــلى الشــبكات االجــتماعــية لخــلق االلــتزام. وســتتميز 
الهـدايـا بـبصمة محـلية (دعـوات لـلحفالت املـوسـيقية أو املهـرجـانـات الـقريـبة ، ومـطاعـم لـلذواقـة تـرمـز إلـى املـنطقة ، ومـا 

.إلى ذلك) وسيتم اختبار فعاليتها بمرور الوقت لتحديد أيها األكثر تعبئة 

.الحظ أنه يمكن أيًضا الحصول على وضع السفير من خالل هذه العملية 

استراتيجية التأثير: الصحافة والشراكات االستراتيجية 

:استراتيجية التأثير ذات شقني ألنها تعتمد على اقتناء اثنني من أهداف السوق املتميزة 

 Cryptomaniacs" ، الــتي يــتم تــعريــفها مــن قــبل اهــتمام قــوي فــي عــالــم الــعمالت الــرقــمية وغــالــبا مــا تــكون أيــضا"
لـلتكنولـوجـيات الجـديـدة بـشكل عـام. هـؤالء هـم مـن األفـراد الـذيـن تـقل أعـمارهـم عـن 50 سـنة. بـصرف الـنظر عـن هـذه 

.املعايير ، يختلف شكلها االجتماعي بشكل كبير 

األلـفية" ، الـذيـن تـتراوح أعـمارهـم بـني 18 و 35 عـامًــا الـذيـن يـتأثـرون بـالـتغيرات االجـتماعـية. فـهي غـريـبة ، ومـتعددة" 
الــــتخصصات ، وصــــديــــقة لــــلديــــمو (ولــــكن لــــيس بــــالــــضرورة مــــتطورة) ، بــــل اجــــتماعــــية. انــــهم يــــبحثون بــــاســــتمرار عــــن 

.املفاجآت واالبتكارات 

إن وســائــل إقــناع هــذيــن املســتهدفــني فــي الــسوق مــتشابــهة. فــي كــلتا الــحالــتني هــي مــسألــة الــعثور عــلى املــرحــالت 
.الصحيحة من املؤثرين والصحافة املتخصصة 

مــــن الــــضروري أن نــــميز مــــرحــــالت الــــصحافــــة الــــتكنولــــوجــــية: عــــلوم الــــكمبيوتــــر ، ، "cryptomaniacs" بــــالنســــبة لـ 
واالبــتكار ، والــتكنولــوجــيات الجــديــدة ، واالقــتصاد الــرقــمي ... بــاإلضــافــة إلــى ذلــك ، هــم املــؤثــرون فــي عــالــم الــعمالت 
الـــرقـــمية والـــتقنيات الجـــديـــدة. املـــنتديـــات املـــتخصصة حـــول الـــعمالت الـــرقـــمي هـــي أيـــضا املـــرحـــالت الـــرئـــيسية لنشـــر 

.الرسائل لهذا الهدف 



بـالنسـبة إلـى "األلـفيني" ، مـن الـضروري أن نـميز مـرحـالت الـصحافـة الـتي تـركـز عـلى نـمط الـحياة ، وحـياة الـشوارع ، 
والـثقافـة الـشعبية ، واألخـبار واملـعلومـات والـترفـيهية ، الـخ. يـضاف إلـى ذلـك الـعديـد مـن املـؤثـريـن املـتنوعـني ، فـي املـقام 
األول ، املـــدونـــون واملـــدونـــات اإللـــكترونـــية الـــذيـــن يجـــدون الـــرقـــمية الـــعملية أدوات ، واكـــتسانـــات الـــحياة ، واالتـــجاهـــات 

.الجديدة ، وألعاب الفيديو ، وما إلى ذلك 

.لن يتم تقسيم هاتني الحملتني الصحيفيتني ويمكننا االعتماد على التأثيرات املتقاطعة إذا تم إجراؤها بالتوازي 

.الحمالت الصحفية متوقعة أيضا في الصحافة العامة ، ولكن في مرحلة الحقة 

كــما يــتم التخــطيط إلقــامــة شــراكــات اســتراتــيجية مــع املــنظمات ذات الــصلة بــالحــراك الــجغرافــي. يــبدو أن الحــمالت 
أو مـواقـع الـجامـعة ، Erasmus الـرقـمية عـلى الشـبكة اإلعـالنـية ذات صـلة هـنا مـن خـالل اسـتهداف مـواقـع مـعلومـات 

.واملواقع التي تستهدف املغتربني ، وربما املواقع التي تهدف إلى مرافقة التثبيت في املدن الجديدة 
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تخطيط 

توزيع الرموز 

املراحل املختلفة 

.ZYM لقد أنشأنا مليار من الرموز املميزة لـ 

فبراير 2019. وخالل هذه املرحلة ، سيحصل املشترون على تخفيضات ICO ، 1 ستبدأ عملية البيع املسبق لـ 
.املتبقية إلى املرحلة التالية ZYMs تدريجية. سيتم نقل 

.XX من 1 فبراير 2019 إلى ICO سيتم تشغيل 

:جدول املبيعات وآلية تقييم الرمز املميز 



 

إلى أشخاص أو ZYMs في بلدان مختلفة ، لن نقبل بيع ICO ألسباب تتعلق بالتشريعات التي تحكم منح 
وتسجيلها والتحقق منها للتحقق KYC شركات مقيمة في الواليات املتحدة وكذلك في الصني. سيتم طلب معلومات 

.ZYMs من صحة تسليم 



 

ومستويات مختلفة من جمع ICO تحقيق 

اعتبارًا ETH السوفت كاب : الحد األدنى للمبلغ الالزم لضمان بقاء املشروع 800،000 يورو ، أو حوالي 4700 
.من 11/09/18. إذا لم نصل إلى هذا الهدف وهو 800000 يورو ، فسوف يتم التبرع باملال للمستثمرين 

فرصة لتحقيق نمو سريع في Enzym سيوفر الغطاء املتوسط ملشروع ، ETH السوفت املتوسط: بقيمة 12،500 
.البحث والتطوير والنمو التجاري 

هو الحد األقصى للمبلغ الذي يمكن جمعه. سيكون هذا هو الوضع املثالي للسماح ETH 25000 :الهارد كاب  
.بالتطور السريع في السوق الدولية 



 

توزيع رقائق 

:على النحو التالي ZYMs يتم منح 



 

.(ICO + سيتم توفير 65 ٪ عند بيع الرموز املميزة (بيع خاص 

.سيتم حجز 10 ٪ للمستشارين 

.سيتم حجز 5٪ ألعضاء برنامج املكافآت 

.سيتم حجز 10٪ لتطوير النظام األساسي 

.سيتم حجز 10٪ للفريق 

التوزيع التدريجي للرموز 

يمكن فقط تبادل الرموز املميزة املكتسبة أثناء جمع التبرعات مجاناً في السوق. بقية الرموز (تلك ، ICO بعد 
وسيتم فتحها خطوة بخطوة بواسطة العقد Enzym ستكون لتطوير مجتمع (ICO التي لم تكن ستباع في 

.الذكي 

  

استخدام األموال 



أن تكون رائدة من العمالت الرقمية والشبكات االجتماعية املحلية. تطويره يتطلب جهدا كبيرا Enzym تعتزم 
مخصصة لتطوير منصة ٪ ICO 40 وقسم البحث والتطوير املتطورة. سوف تكون األموال التي تم جمعها خالل 

 Enzym.

اعتمادا على تقلب العملة املربوطة لدينا ، سيتم تغطية ما يصل إلى 20٪ من موارد الشركة بالعمالت االئتمانية 
.(الدوالر واليورو) لضمان عمل املشروع في األشهر الستة األولى 

الرسوم البيانية أدناه هي للسيناريو حيث يتم جمع 5 ماليني دوالر. يغطي هذا السيناريو تكاليف البدء والتسويق 
في أوروبا وأمريكا الشمالية. سيتطلب التوسع اإلضافي 2،500 لكل ألف من قارات العالم باإلضافة إلى 200 

 ETH (الترجمة والتكييف العميق للثقافة املحلية) لكل لغة.

انظر قسم خارطة الطريق ملزيد من التفاصيل 

 

40 البلوكشني وعقود ذكية. خلق التحديات واألساس التقني للتفاعالت داخل مكان ، Enzym تطوير منصة - ٪ 

.االجتماع أو الشبكة 
25 إنشاء محتوى عالي الجودة مع إمكانية عالية لالنتشار الفيروسي. وسيشمل ذلك إنتاج مقاطع الفيديو - ٪ 

.وتنظيم األحداث 
18 والدعم لضمان  Enzymتعزيز املجتمع ألصحاب األماكن لصالح االجتماع ، وجمع املمثلني الدوليني ل - ٪ 

.نشر أماكن التوزيع 
.الرسوم القانونية ، تسجيل العالمات التجارية ، رسوم املحاسبة ، رسوم الخادم ، مصروفات التشغيل - 17٪ 



خــــــــارطة الطريــــــــق  



  

استنتاج 



ال يقتصر دورها على األلعاب املحمولة ، وهي أداة ملقابلة الناس وشبكة اجتماعية محلية ، بل تقدم خدمة جديدة 
وفريدة من نوعها ، عالوة على أنها تمنحها موقًعا مواتًا للغاية في األسواق املختلفة التي تستثمر فيها. دورها 

.مسؤول وأخالقي: يتمثل طموحها في التقريب بني مستخدميها ماديًا ومحليًا وحماية بياناتهم حًقا 

ألول مرة ، تكون الخدمة االفتراضية في خدمة حقيقية ، وألول مرة ، ال يعوق تطبيق التعارف عن طريق ملفات 
.تعريف كاذبة ، وألول مرة ، تم تصميم تطبيق بحيث يتفق نموذج أعمالها مع مصالح املستخدمني 

مع تطور ظاهرة اإلنزيم في املجتمعات املحلية املختلفة ، سوف تتضاعف إيراداتها دون أن تتأثر الخدمة املقدمة 
Enzym والتي يعتبر Enzymللمستخدمني. سوف تظهر ديناميكية جديدة في املؤسسات التي هي مرحالت ل 

عبارة عن تتابع: سوف يتدفق الالعبون للتبادل مع الغرباء. لن يتوقف هذا الشكل الجديد من التنشئة االجتماعية 
على أبواب املؤسسات واألماكن ، بل سيؤثر على الحياة الكاملة لألحياء التي يرسى فيها إنزيم بشكل جيد ، 
ويعزز التبادالت التلقائية ويقرب الجيران معا. سيكون نجاح هذا التطبيق هو العرض العام لعامة ما تقدمه 

.Enzym املستهلك األخرى ربما تأتي في أعقاب dApps البلوكشني و 

ال يمكن تخيله بدون فريقه ، موهوب بمواهب متعددة ولكن نفس الحافز املكرس لظهور هذا Enzym لكن أفق 
التطبيق. كل شخص يجسد دوره بمهاراته الخاصة ، لكن جميعهم يرافقون أصحابه بالفعل من خالل نصحهم 

.كله Enzym بإعطاء أفضل ما لديهم. بعد كل شيء ، هذا هو الروح 

من نحن ؟ 

 Enzym - الشركة

 Enzym هي شركة فرنسية تأسست في 11 يوليو 2017 ، برأسمال 38،100 يورو. يقع في Seyssinet ، عند
C Avenue Pierre de Coubertin - 38170سفح جبال األلب. يقع املكتب املسجل للشركة في "8 

 SEYSSINET-PARISET". 630 854 830 وهي مسجلة في غرونوبل بالرقم RCS.



الفريـــــــــق 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

  



املستــشـــاريــــن 

 B2EXPAND - املستشار الفني والتسويقي  

بعمل ألعاب فيديو ناجحة تقوم بتنفيذ تقنية B2Expand بعد نجاحها في إطالق التوكن منذ أكثر من عام ، تقوم 
.البلوكشني  ، وتحقيق الدخل ، وكذلك في لعبة اللعب نفسها 

كما يقدم الفريق خدمات استشارية واسعة ويستمر في االستثمار في البحث والتطوير. وباعتبارها شركة ممولة 
هي واحدة من الشركات الرائدة في هذا املجال مدعومة بخبرتها في إطالق B2Expand للعمالت الرقمية، فإن 

 ICOs ، وإدارة ما بعد ICO وإقامة األلعاب باستخدام تقنية البلوكشني.



    

 


