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Ce este Edain?

Edain Technologies

Edain este un ecosistem bazat pe AI (inteligență artificială) conceput 
pentru a furniza cunoștințe acționabile în mod egal pentru fiecare om 
și la un nivel redus de costuri. Furnizarea accesului la cunoștințe este 
esențială în eliminarea decalajului de cunoaștere umană, accelerând 
astfel evoluția inteligenței umanității în demersurile noastre de 
rezolvare a problemelor societății moderne.
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Transformarea datelor în cunoaștere
Există o convenție general valabilă în care cunoștințele reprezintă date prelucrate pe diferite niveluri, astfel încât, la un moment 

dat, acestea ating o valoare utilizabilă pentru indivizi, entități și organizații cu scopul de a ajuta procesele decizionale.

În limbajul de programare, datele 
reprezintă informații care au fost 
convertite într-o formă eficientă 
pentru prelucrare. Comparativ cu 
computerele și mediile de transmisie 
actuale, datele reprezintă informații 
convertite într-o formă digitală binară.

Date
(date brute, fișiere, documente, etc.)

Este un set de date relevante într-un 
anumit context pentru una sau mai 
multe persoane, la un moment dat 
sau pentru o perioadă limitată de 
timp. Mai mult decât date - trebuie 
să aibă relevanță integrată într-un 
interval de timp.

Informație
(date brute analizate)

Informația devine cunoaștere atunci 
când două sau mai multe unități 
stabilite de date sau informații sunt 
corelate, realizând o uniune dinamică 
și acționabilă. În esență, cunoașterea 
este produsul final al interacțiunii 
datelor.

Cunoaștere
(date brute inserate în context)

Atunci când vorbim despre 
cunoaștere ca un produs, ne referim 
la un produs care este creat prin 
inserarea datelor procesate și 
corelate prin intermediul motorului 
de analiză al Tehnologiei C+8®. 
Rezultatul reprezintă un produs de 
cunoaștere cu valoare adăugată.

Produs
(aplicații derivate din tehnologia C+8)



Ecosistemul Edain

Edain Technologies

Ecosistemul de cunoaștere Edain este alcătuit dintr-un volum 
extraordinar de date atât neprocesate (brute), cât și date 
procesate, convertite în cunoștințe acționabile în C+8 
Knowledge Vault și furnizate către utilizatori prin intermediul 
aplicațiilor derivate din Tehnologia C+8®, dezvoltate și brevetate 
de Prisma Analytics.
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Procesele funcționale de transformare a datelor:

Captarea/Colectarea de date 
Procesarea de date 
Analiză de date 
Crearea de cunoștințe acționabile (knowledge) 
Aplicații de distribuire a cunoștințelor acționabile 
Transfer de cunoștințe acționabile

Componente operaționale:

C+8 Data Processing (instrument de procesare a datelor) 
C+8 Knowledge Vault (facilitate de stocare fizică a datelor) 
C+8 App Marketplace (magazin digital) 
TLK (chei de licență tranzacționabile)

Componente și procese
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Chei de licență 
tranzacționabile
Cheile de licență tranzacționabile (TLK) Edain formează un sistem 
de tranzacționare bazat pe tehnologia blockchain, utilizat pentru 
a obține acces la aplicațiile disponibile în C+8 App Marketplace. 
TLK pot fi tranzacționate pentru servicii, fiat și criptomonede și 
pot fi păstrate ca un depozit de valoare în speculația unei creșteri 
a valorii acestora. O altă calitate unică a TLK este reprezentată de 
faptul că aceste cunoștințe sunt măsurabile în sistemul Edain, 
ceea ce înseamnă că TLK are o valoare atribuibilă în raport cu 
valoarea și cantitatea de cunoștințe acționabile disponibile în C+8 
Knowledge Vault în orice moment.
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Chei de licență 
tranzacționabile

În cadrul ecosistemului de cunoaștere Edain, utilizăm chei de licență 
tranzacționabile, numite Edain (EAI) ca mijloc de schimb. TLK-urile 

sistemului nostru sunt accesibile oricărui consumator din Edain 
Exchange. Tranzacțiile TLK sunt extrem de simplu de realizat, iar cheile 

de licență tranzacționabile pot fi achiziționate cu doar câteva clicuri. 
Valoarea TLK va varia în funcție de forțele tradiționale ale pieței 

(ofertă, cerere, etc.). Prețurile TLK pentru produsele de cunoștințe 
achiziționate din C+8 App Marketplace vor varia, de asemenea, în 

funcție de tipul și complexitatea interogărilor către sistem.
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EAI
EAI este abrevierea Edain pentru cheile de licență 
tranzacționabile utilizată exclusiv în ecosistemul de cunoștințe 
Edain în scopul de achiziție a cunoștințelor, stocare a activelor 
sau în schimbul de fiat sau criptomonede. TLK-ul EAI a fost creat 
cu scopul de a oferi  acces la cunoștințe ca utilitate pe piața 
globală. EAI acționează ca un mijloc de schimb convertibil pentru 
accesul la C+8  Knowledge Vault prin biblioteca de aplicații (C+8 
App Marketplace). Utilizatorii pot folosi TLK-urile EAI ca unități 
de valoare transferabile pentru a accesa C+8 Knowledge Vault 
prin aplicații software, pentru stocarea de valoare (Ex. individ 
sau entitate care deține lingouri de aur în rezervă de fiat) sau 
pentru tranzacționarea fiat sau a criptomonedelor.
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Număr total: 470.000.000 EAI

Sep 22, 2021
Early

Preț: �0.10
47.000.000 EAI

37.600.000 EAI
Preț: �0.20

Early
Oct 22, 2021

Early

32.900.000 EAI
Preț: �0.30

Nov 22, 2021

Preț: �0.40
47.000.000 EAI

Middle
Dec 22, 2021

Middle

37.600.000 EAI
Preț: �0.55

Jan 22, 2022

32.900.000 EAI
Preț: �0.70

Last call
Feb 22, 2022

Public

Preț: �1
Mar 22, 2022
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Distribuire token

50%

15%

15%

10%

10%

Vânzare
50%

Echipă
15%

Staking
10%

10%
Comunitate

Marketing
15%

Edain Technologies
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Valoare EAICunoașterea tranzacționării este o necesitate 
 pentru o piață descentralizată.

Tranzacționarea 
EAI între utilizatori

Cerere și ofertă

Necesitatea de achiziționa 
cunoștințe acționabile prin EAI

Necesitatea de 
cunoaștere

Plăți pentru puterea  
computațională  

și electricitate

Infrastructură

Schimb

Edain Technologies
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Tehnologia C+8®

Tehnologia C+8® este un sistem de importare și procesare a big 
data care permite organizarea automată și autonomă printr-un 
proces complex de analiză și structurare atât a datelor, cât și a 
indicatorilor de emoții sociale (social sentiment), și asociere 
sistemică cu cauzalitatea evenimentelor.



12 / Edain TechnologiesTehnologia C+8®
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Knowledge Vault
C+8 Knowledge Vault-ul este elementul central al ecosistemului 

de cunoaștere Edain. Reprezintă facilitatea de stocare fizică și 
electronică pentru toate datele brute procesate și cunoștințele 
acționabile produse de Tehnologia C+8®. C+8 Knowledge Vault-

ul este entitatea din care sunt create și dezvoltate toate 
aplicațiile, iar cunoașterea reprezintă produsul său.
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AI & NLP
Inteligența Artificială reprezintă simularea proceselor de 
inteligență umană de către mașini, în special de către sisteme 
informatice. Aplicațiile specifice ale AI includ sisteme 
specializate, procesarea limbajului natural și recunoașterea 
vorbirii. Procesarea limbajului natural (Natural Language 
Processing), sau NLP pe scurt, este definită în general ca 
prelucrarea automată a limbajului natural, cum ar fi vorbirea și 
textul, de către un software. Studiul procesării limbajului 
natural există de mai bine de 50 de ani și a fost dezvoltat în 
domeniul lingvisticii odată cu apariția computerelor.



14 / Edain TechnologiesTehnologia C+8®

Edain Technologies

API pentru dezvoltatori
Ecosistemul Edain furnizează interacțiune securizată de tipul 

computer-to-computer prin intermediul Interfeței de 
Programare a Aplicației (API). Interogările către API pot fi trimise 

printr-o interfață REST standard utilizând EQL, Edain Query 
Language. EQL permite utilizatorului API să efectueze interogări 

complexe de date existente, să solicite tarifarea interogării în 
timp real și să trimită date noi sistemului.
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Aplicațiile C+8
Gata de folosit Bazate pe patente

Ecosistemul de cunoștințe Edain, cu motorul de analiză a 
datelor C+8 Technology și sistemul de tranzacționare prin  
intermediul  cheilor de licență, este conceput să funizeze 
cunoștințe acționabile în mod egal, transparent, și la un 
nivel redus de costuri pentru  fiecare individ,  entitate sau  
organizație. Implementarea cu succes a ecosistemului 
Edain va permite pentru de milioane de oameni să aibă 
șanse egale de rezolvare a problemelor de orice tip și va 
micșora dramatic decalajul de cunoștințe sistemice care 
există astăzi în întreaga lume.
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QSearch
QSearch este o aplicație de ultimă generație care prezintă obiectele 
abstracte ale tehnologiei C+8 și relația dintre acestea într-un mediu 3D. 
QSearch reprezintă o rețea inovatoare de analiză bazată pe valoarea 
relației de cauzalitate în limbaj și în dinamica evenimentelor. În structura 
aplicației QSearch, nodurile nu au valori ierarhice. Fiecare nod aparține 
unei categorii a tehnologiei C+8 și se referă la un alt nod sau el însuși în 
spațiu și timp. Sursele pentru datele utilizate de QSearch sunt articole de 
știri, ceea ce facilitează vizualizarea modului în care societatea modernă 
interacționează cu ea însăși.

Edain Technologies

Prisma Indicators
Prisma Indicators reprezintă instrumentul cel mai simplu de folosit pe  
care îl  oferim, iar rezultatele sale pot fi uluitoare. Această aplicație este de 
neprețuit atunci când un utilizator caută tendințe, semnale și multe alte 
elemente în datele știrilor. Odată ce o interogare a fost introdusă în 
câmpurile C+8 și executată, articolele din spatele rezultatelor pot fi 
consultate cu ușurință pentru a vedea trenduri și grafice de evoluție. 
Utilizatorul poate seta orice rezoluție de timp: lunar până la 5 minute, 
făcând posibilă vizualizarea graficelor aproape în timp real.
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Price Forecast
Price Forecast (Previziune a prețurilor) este o aplicație alcătuită dintr-un 
set de indicatori care utilizează date Business Circumplex introduse în 
modelele noastre analitice de piață cu scopul de a furniza evaluări extrem 
de precise ale tendințelor prețurilor. Datele  despre evoluția prețurilor în 
piață sunt utilizate alături de datele Business Circumplex în algoritmi 
sofisticați și cu o acuratețe  mare. Price Forecast raportează cea mai 
probabilă direcție pe care o va avea prețul acțiunilor unei companii în 
următoarele 24 de ore, 3 zile, 7 zile și 14 zile.

Company Analyzer
Concepută pentru a oferi un avantaj informațional, aplicația Company 
Analyzer furnizează informații de piață în timp real, captate în fluxurile de 
informații big data. Oferă fluxuri de date unice care anticipează 
performanța și previzionează trandurile de preț. Acest produs elimină 
procesele costisitoare, lente și care necesită multă muncă, asociate cu 
sintetizarea volumelor mari de știri și informații nestructurate.
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Geomap
Aplicația Geomap furnizează capacitatea unică de a vizualiza locurile care 
reprezintă subiectul unor conversații globale și despre care se scrie în 
legătură cu un anumit subiect. Geomap este un mod excelent de a obține o 
viziune holistică a dimensiunii spațiale care înconjoară orice subiect.

Social Circumplex
Social Circumplex este un instrument complex care vizează evaluarea și 
procesarea energiilor sociale (emoții, stări de spirit și atitudini) în text. 
Acesta recoltează complexitatea și simplitatea informațiilor colective, 
analizând compoziția stărilor de sentiment și comportament. Captează 
dinamica fină a acțiunii și a reacției în energiile sociale prin cercetarea 
elementelor atomiste care construiesc țesutul social: concepte abstracte, 
referințe temporale, persoane, evenimente, obiecte fizice, grupuri și 
organizații, știință și tehnologie, și locație geografică.
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Beneficii

Pentru prima dată, este posibil să se 
găsească adevărul aspectelor 
nenumerice, prin includerea fiecărei 
informații legate de o anumită interogare 
și prin includerea utilizării AI pentru a 
găsi modelul în interior.

Simplu de utilizat

Credem că furnizarea de cunoștințe 
acționabile crește nivelul de flexibilitate 
informațională a utilizatorilor noștri și 
acest lucru reprezintă cheia pentru a 
oferi valoare în piață atât utilizatorilor, 
cât și întregii lumi.

Previziuni

Facilitează identificarea rapidă a celor 
mai importante perspective sociale și 
crește gradul de conștientizare a 
evenimentelor în fața dezinformării de 
orice natură.

Inteligență Artificială

Scalabilitate și securitate fără precedent, 
deoarece datele importate sunt capabile 
să evolueze, să acționeze și să reacționeze 
împreună cu alte date, permițându-le 
astfel să se autoorganizeze.

Scalabil & Securizat
Interactivitate în vizualizarea 
conținutului permite utilizatorilor să 
înțeleagă rezultatele, fără a ascunde 
informațiile într-un limbaj dens și adesea 
specializat.

Trenduri

Utilizatorul poate seta orice rezoluție de 
timp: lunar până la 5 minute, făcând 
posibilă vizualizarea graficelor aproape 
în timp real.

Real time discourse
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Beneficii

Furnizăm multiple rapoarte generate în 
timp real cu privire la evoluțiile 
permanente ale prețurilor din piață, 
factorii care afectează tendințele 
emergente și tiparele cererii.

Rapoarte pentru trenduri
Rezultatele constă în puncte de date 
distribuite pe un strat circumplex de 14 
energii sociale, date bazate pe aceste 
puncte, numere de puncte de date, 
procente și 4 termometre lingvistice.

Termometre lingvistice

Datele despre evoluția prețurilor în piață 
sunt utilizate alături de datele Business 
Circumplex în algoritmi sofisticați și cu o 
acuratețe  mare.

Trenduri de prețuri
Rezultatele constă în grafice de serii 
temporale pe care este afișat atât prețul 
istoric, cât și prețul prognozat pe 24 de 
ore al simbolului bursier selectat.

Previziuni extinse
Facilitează accesul la indicatori sociali 
complecși care surprind dinamica de 
acțiune și reacție în energiile sociale. 
Folosește o metodă brevetată în care 
elementele lingvistice care au o pondere 
emoțională sau afectivă.

Inteligență emoțională

Utilizatorul poate seta orice rezoluție de 
timp, de la o perioadă de timp de 3 luni la 
5 minute, făcând posibilă vizualizarea 
indicatorilor și a graficelor în timp real, 
precum și nivel de energie și stările 
sociale.

Perioade de timp extinse
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Fondatori

Prof. Dr. 
Hardy F. Schloer

Dr. 
Adela Fofiu

Prof. Dr. 
Mihai I. Spăriosu
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Dezvoltatori

Prisma  
Analytics

CryptoDATA 
Tech

Dell  
Technologies
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Concluzii
Implementarea cu succes a ecosistemului Edain va permite 
pentru milioane de oameni șanse egale de rezolvare a 
problemelor de orice tip și va micșora dramatic decalajul de 
cunoștințe sistemice care există astăzi în întreaga lume. În 
același timp, Edain va facilita apariția unei noi industrii a 
cunoașterii cu scopul de a egaliza baza de cunoștințe a lumii și 
popularizarea livrării cunoștințelor acționabile într-un nou 
cadru de reprezentare vizuală, făcând cunoștințele mai 
atractive și mai ușor de utilizat. Procedând astfel, Edain va 
schimba modul în care oamenii intră în posesia cunoștințelor și, 
mai departe, modul în care reușesc să extragă valoare din date.
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Obiective
Dintre urmările lacunei generale a cunoștințelor acționabile ale omenirii 

putem identifica două dintre cele mai importante: limitarea drastică a 
posibilităților de rezolvare a problemelor din societatea modernă pentru 

oamenii de rând în comparație cu „cei care au”. Cea de-a doua urmare 
identificată este faptul că decalajul în cunoaștere exacerbează și mai mult 

inegalitatea posibilitățile financiare din societatea noastră, ceea ce creează 
tensiuni sociale la care asistăm astăzi în multe țări din întreaga lume sub 

formă de proteste, tulburări civile sau instabilitate guvernamentală. 
Obiectivul Tehnologiei C+8® este de a reduce acest decalaj global în utilizarea 

cunoștințelor acționabile (knowledge gap) pentru a facilita evoluția omenirii 
și a favoriza egalizarea în accesarea informațiilor de orice tip la nivel global. 



Edain 
Technologies

Mulțumim pentru atenție.

https://edain.ai


