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Edain nedir?

Edain Technologies

EDAIN, amacı tüm dünyaya bilgiyi yaymak olan, yapay zeka destekli bir 
bilgi oluşturma ekosistemidir. Bilgiye eşit düzeyde erişim sağlamak, 
insan bilgi boşluğunu ortadan kaldırmada etkilidir ve sorun çözme 
çabalarımızda insanlığın tüm zekasını güçlendirecektir.
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Verinin bilgiye olan yolculuğu
Bilginin, belirli bir noktada karar verme süreçlerine yardımcı olmak için insanlar tarafından kullanılabilecek bir değere 

ulaşacak şekilde değişen düzeylerde işlenen veriler olduğu genel olarak kabul edilmektedir.

Veri: Bilgi işlemde veri, hareket veya 
işleme için verimli bir forma çevrilmiş 
bilgi olarak kabul edilir. Günümüzün 
bilgisayarlarına ve iletim ortamına 
göre veri, ikili dijital forma 
dönüştürülen bilgidir.

Veri
(Ham veri; dosyalar, sayılar vb.)

Bilgi, alıcısı için herhangi bir 
bağlamda anlamı olan uyaranlardır. 
Belirli bir zamanda veya belirli bir 
zaman diliminde bir veya daha fazla 
kişiyle ilgili bağlam içindeki bir veri 
kümesidir. Bilgi, bağlamdaki veriden 
daha fazlasıdır - alaka düzeyine ve 
bir zaman çerçevesine sahip 
olmalıdır.

Bilgi
(Ham, analiz edilmiş veri)

İki veya daha fazla yerleşik veri veya 
bilgi birimi ilişkilendirildiğinde bilgi, 
bu birliği dinamik ve eyleme 
geçirilebilir hale getirdiğinde bilgi 
birikimine dönüşür. Özünde bilgi, veri 
etkileşim(ler)inin nihai çıktısıdır.

Bilgi birikimi
(Ham ve bağlamsallaştırılmış bilgi)

Bir bilgi birikimi ürününden 
bahsettiğimizde, C+8 Technology® 
analitik motoru aracılığıyla işlenen 
bilginin tanıtılmasıyla yaratılan bir 
ürüne atıfta bulunuruz. Bu karar 
(çıktı) katma değerli bir bilgi birikimi 
ürünüdür.

Ürün
(C+8 teslimat uygulamaları)



Edain Ekosistemi

Edain Technologies

EDAIN bilgi birikimi ekosistemi, Prisma Analytics tarafından 
geliştirilen ve patenti alınan C+8 Teknoloji varlıklarıyla birlikte 
C+8 Bilgi Kasasında bulunan bilgi birikimlerinden oluşmaktadır.
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İşlevsel süreçler şunları içermektedir:

Veri yakalama 
Veri işleme 
Veri analizi 
Bilgi birikimi oluşturma 
Bilgi birikimi dağıtım araçları 
Bilgi birikimi aktarımı

Operasyonel bileşenler şunları içermektedir:

C+8 Veri İşleme 
C+8 Bilgi Birikimi Kasası 
C+8 Uygulama Mağazası 
TLK (Takas edilebilir Lisans Anahtarları)

Bileşenler ve süreçler
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Takas edilebilir lisans 
anahtarı
EDAIN'in takas edilebilir lisans anahtarları, C+8 Uygulama 
Mağazası'ndaki bilgi birikimi uygulamalarının kilidini açmak için 
kullanılan blok zinciri tabanlı bir işlem sistemidir. Hizmetler, yasal 
para ve kripto para birimleriyle takas edilebilirler ve değerlerinde 
bir artış spekülasyonu durumunda bir değer deposu olarak 
tutulabilirler. TLK'nın bir diğer benzersiz özelliği ise bilgi 
birikiminin EDAIN içinde tamamen ölçülebilir olmasıdır, diğer bir 
deyişle TLK, herhangi bir zamanda EDAIN'de bulunan bilgi 
birikiminin değeri ve miktarına göre atanabilir bir değere sahiptir
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Takas edilebilir lisans 
anahtarı

Edain bilgi birikimi ekosistemi dahilinde, değişim aracımız olarak 
Edain (EAI) olarak da adlandırılan, takas edilebilir bir lisans 

anahtarı kullanmaktayız. Sistemimizin TLK'ları, EDAIN 
Borsasındaki herhangi bir tüketici tarafından alınabilir. TLK 

işlemleri basittir ve sadece birkaç tıklama ile tamamlanabilir. 
TLK'nın değeri, geleneksel piyasa dinamiklerine (arz, talep, 

piyasa duyarlılığı vb.) göre değişkenlik gösterecektir. C+8 
Uygulama Mağazası'ndaki satın alınan bilgi birikimi ürünlerimiz 
için TLK'nın fiyatlandırması da sisteme yapılan sorgunun türüne 

ve karmaşıklığına bağlı olarak değişecektir.
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EAI
EAI, herhangi bir bilgi edinme, varlık depolama veya yasal para 
ya da kripto para birimleri için takas amacıyla özel olarak EDAIN 
bilgi ekosisteminde kullanılan takas edilebilir lisans anahtarı 
olan EDAIN'in kısaltmasıdır. Küresel pazara bir yardımcı program 
olarak bilgi birikimini sunmak amacıyla, 
EAI olarak adlandırdığımız EDAIN'in TLK'sını oluşturduk. EAI'ler, 
uygulama kitaplığı aracılığıyla EDAIN'in C+8 Bilgi Birkimi 
Kasasına erişim için dönüştürülebilir bir değişim aracı görevi 
görmektedir. Bir tüketici, transfer edilebilir değer birimleri olarak 
EDAIN'in TLK'lerini kullanır. Yazılım uygulamaları (uygulamalar) 
aracılığıyla C+8 Bilgi Birkimi Kasasına erişmek, değer olarak 
depolamak (birisi yasal para rezervinde külçe altın tutmakta 
olması nedeni gibi) için veya yasal para ya da kripto para ticareti 
için, sahipleri tarafından "TLK'ler harcanır". 
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Toplam arz: 470.000.000 EAI

Sep 22, 2021
Erken

Fiyat: �0.10
47.000.000 EAI

37.600.000 EAI
Fiyat: �0.20

Erken
Oct 22, 2021

Erken

32.900.000 EAI
Fiyat: �0.30

Nov 22, 2021

Fiyat: �0.40
47.000.000 EAI

Orta
Dec 22, 2021

Orta

37.600.000 EAI
Fiyat: �0.55

Jan 22, 2022

32.900.000 EAI
Fiyat: �0.70

Son çağrı
Feb 22, 2022

Halka Açık

Fiyat: �1
Mar 22, 2022
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Token dağıtımı

50%

15%

15%

10%

10%

Satış kaynağı
50%

Takım
15%

Esnetme
10%

10%
Topluluk

Pazarlama
15%

Edain Technologies
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EAI Değeri
Yatırım bilgisi, ademi 

merkeziyetçi bir pazar için 
bir gerekliliktir.

Kullanıcılar arasında 
EAI ticareti

Teklif ve Talep

EAI ile bilgi birikimi satın 
alma ve ödeme yapma 

zorunluluğu

Bilgi birikimine 
duyulan ihtiyaç

Hesaplama gücü ve 
Elektrik için ödemeler

Altyapı

Borsa

Edain Technologies
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C+8 Teknolojisi
C+8 Technology®, verilerin karmaşık bir veri atomizasyonu 
süreci ve olay nedenselliği ile sistematik ilişkilendirme yoluyla 
tamamen kendi kendine organize olmasına izin veren patentli 
bir veri içe aktarma ve dönüştürme motorudur. Nihayetinde, 
insan bilgisinin tüm yelpazesi sunulacak olduğu bilgi birikimi 
sağlayan on binlerce yazılım uygulaması C+8 Uygulama 
Mağazası'nda hizmette olacaktır. 



12 / Edain TechnologiesC+8 Teknolojisi

Edain Technologies

Bilgi Birikimi Kasası
C+8 Bilgi Birikimi Kasası, EDAIN bilgi ekosisteminin merkezi 

konumundaki nesnedir. C+8 Technology® tarafından üretilmiş 
olan tüm ham işlenmiş veri ve bilgi için fiziksel, elektronik 

depolama tesisidir. Tüm geliştirici uygulamalarının oluşturulduğu 
varlıktır ve bilgi birikimi de onun ürünüdür.
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AI ve NLP
Yapay zeka, insan zekası süreçlerinin makineler, özellikle 
bilgisayar sistemleri tarafından simüle edilmesidir. Yapay 
zekanın özel uygulamaları arasında uzman sistemler, doğal dil 
işleme, konuşma tanıma ve makine vizyonu yer almaktadır. 
Doğal Dil İşleme veya kısaca NLP, konuşma ve metin gibi doğal 
dilin yazılım tarafından otomatik olarak işlenmesi olarak 
tanımlanmaktadır. Doğal dil işleme çalışması 50 yıldan fazla bir 
süredir devam edegelmekte olup bilgisayarların yükselişi ile 
dilbilim alanından filizlenmiştir.
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Geliştirici API'si
EDAIN ekosistemi, bir Uygulama aracılığıyla bilgi birikimi 

deposuyla bilgisayardan bilgisayara güvenli etkileşim 
sunmaktadır. Programlama Arayüzü (API). API'ye yapılan 
çağrılar, EDAIN Sorgu Dili olan EQL kullanılarak endüstri 

standardı bir REST arayüzü aracılığıyla iletilebilir. EQL, bir API 
kullanıcısının mevcut veriler kullanarak karmaşık sorgular 

gerçekleştirmesine, gerçek zamanlı olarak sorgu 
fiyatlandırması talep etmesine ve sisteme yeni veriler 

göndermesine imkan sağlamaktadır. 
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C+8 Uygulamaları
Kullanıma hazır yenilikçi patentler üzerine kurulmuş olan 
C+8 Teknolojisi veri analitiği motoru ve takas edilebilir 
lisans anahtarı ağ geçidi sistemi ile EDAIN bilgi ekosistemi, 
bilgi birikimini her bireye eşit, şe�af, ucuz ve önyargısız 
olarak sunmak için tasarlanmıştır. EDAIN'in başarılı bir 
şekilde konuşlandırılmasının yüz milyonlarca insana eşit 
problem çözme yetenekleri sağlayacağına ve bugün 
dünyada var olan sistemsel bilgi birikimi boşluğunu önemli 
ölçüde dolduracağına inanılmaktadır.
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QSearch
Mevcut amiral gemisi aracımız, C+8 nesnelerini ve aralarındaki ilişkileri 3B 
olarak gösteren yeni nesil bir uygulamadır. QSearch, büyük ölçüde dilde ve 
olayların dinamiğinde nedenselliğin değerine dayanan vizyoner bir ağ 
analiz aracıdır. Yapısı rizoma benzemektedir zira hiçbir düğüm diğerine 
göre hiyerarşik üstünlüğe sahip değildir. Her düğüm bir C+8Technology 
kategorisine aittir ve de uzam ve zaman boyunca başka bir düğümle veya 
kendisiyle ilişkilidir. QSearch tarafından kullanılan veriler haber 
makaleleridir ve dünyanın kendi içinde nasıl etkileşime girdiğini görmeyi 
mümkün kılar.

Edain Technologies

Prisma Göstergeleri
Göstergeler, Prisma'nın esas yükünü sırtlayan şeylerdir. Sunduğumuz en 
anlaşılır ve basit araç olup bununla birlikte sonuçları akıllara durgunluk 
verebilir. Haber verilerinde bulunan trendler, sinyaller ve diğer birçok 
unsura bakınırken çok kıymetlidirler. C+8 nesne alanlarına bir sorgu 
girildikten ve çalıştırıldıktan sonra, ortaya çıkan düşüşlerin ve 
yükselmelerin arkasında ne olduğunu görebilmek için sonuçların 
arkasındaki makalelere kolayca başvurulabilir. Kullanıcı, aylıktan 5 
dakikaya kadar herhangi bir zaman çözülümü belirleyebilir ki bu da 
söylemde neredeyse gerçek zamanlı ani artışları görmeyi mümkün 
kılmaktadır.
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Fiyat Tahmini
Fiyat Tahmini aracı, son derece doğru fiyat trendi değerlendirmeleri 
sağlamak için tescilli piyasa analitiği modellerimize beslenen Ticari 
Çembersel Model verilerini kullanan bir dizi göstergeden oluşmaktadır. 
Piyasa fiyat hareketleri, Ticari Çembersel Model verilerinin yanı sıra 
sofistike ve ince ayarlanmış bir dizi algoritmada kullanılmaktadır. Fiyat 
Tahmin Göstergesi, bir şirketin hisse fiyatının takip eden 24 saat, 3 gün, 7 
gün ve 14 gün içerisinde alacağı en muhtemel yönü gösterecektir.

Şirket Analizcisi
Bir bilgi avantajı sağlamak üzere tasarlanan Şirket Analizcisi, büyük veri 
bilgi akışlarında yakalanan gerçek zamanlı Pazar İstihbaratını 
sunmaktadır. Performansı öngören ve fiyat davranışlarını tahmin eden 
benzersiz veri akışları sunar. Bu ürün, büyük hacimli yapılandırılmamış 
haber ve yorumların sentezlenmesiyle ilişkili maliyetli, yavaş ve emek 
isteyen yoğun süreçleri devre dışı bırakmaktadır.
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Geomap
GeoMap aracı, belirli bir konuyla ilgili olarak hangi yerlerin tartışıldığını ve 
hakkında yazılar yazıldığını görselleştirme konusunda benzersiz bir 
beceriyi bünyesinde barındırır. GeoMap, herhangi bir konuyu çevreleyen 
uzamsal boyutun bütünsel bir görünümünü elde etmenin mükemmel bir 
yoludur.

Social Circumplex
Social Circumplex, metin içerisindeki sosyal enerjileri (duygular, ruh 
halleri, etkiler ve tutumlar) değerlendirmeyi ve işlemeyi amaçlayan 
karmaşık bir araçtır. Duygu ve davranış durumlarının bileşimine bakarak 
kolektif bilginin karmaşıklığını ve basitliğini elde eder. Soyut kavramlar, 
zaman referansları, kişiler, olaylar, fiziksel nesneler, gruplar ve 
organizasyonlar, bilim ve teknoloji ve coğrafya -C+8 nesneleri gibi sosyal 
ve toplumsal dokuyu oluşturan atomistik unsurları sorgulayarak sosyal 
enerjilerdeki eylem ve tepkinin ince dinamiğini yakalar. 
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Faydalar

Belirli bir arama ile ilgili her bir bilgi 
parçasını dahil ederek ve içerisindeki 
modeli bulmak için Yapay Zekayı 
kullanarak sayısal olmayan yönlerinin 
gerçeklerini bulun.

Anlaşılır

Esneklik ve genellemenin 
müşterilerimize ve dünyaya her zaman 
değer sağlamak noktasında bir anahtar 
görevi gördüğüne inanıyoruz.

Tahmin

En önemli kavrayışların özümsenmesini 
kolaylaştırın ve siyasi veya başka bir 
şekilde motive edilmiş yanlış bilgilerin 
önünde gerçeklerin farkındalığını artırın.

Zeka

Veri Nesnemiz hareket edebildiğinden, 
gelişebildiğinden, hamle yapabildiğden ve 
diğer veriyle etkileşime girebildiğinden 
dolayı eşi benzeri görülmemiştir ve 
güvenlidir ki böylelikle kendi kendini 
organize edebilmeyi mümkün kılmaktadır.

Ölçeklenebilir ve 
Güvenli

Yoğun ve genellikle özel bir dil altında 
içgörüyü gizlemeksizin her kullanıcının 
içeriği anlamasını sağlamak için 
etkileşimli görselleştirmeler.

Trendler

Kullanıcı, herhangi bir zaman 
çözünürlüğünü aylıktan 5 dakikaya kadar 
ayarlayabilip söylemde gerçek zamanlı 
ani artışlar görmeyi mümkün kılabilir.

Gerçek zamanlı 
konuşma
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Faydalar

Sürekli değişim halinde olan piyasa fiyat 
geçişleri ve faktörlerindeki yükselen 
eğilimleri ve talep modellerini etkileyen 
çeşitli gerçek zamanlı olarak toplanmış 
raporları sunmaktadır.

Fiyat eğilimleri 
raporları

Sosyal enerjilerdeki ince dinamikler olan 
aksiyon ve reaksiyonu yakalayan 
karmaşık sosyal göstergelere erişimi 
kolaylaştırır.

Termometrelerin 
ayarlanması

Piyasa fiyat hareketleri, Ticari Çembersel 
Model verilerinin yanı sıra sofistike ve 
ince ayarlanmış bir dizi algoritmada 
kullanılmaktadır.

Fiyat trendleri 
algoritmaları

Sonuçlar, seçili olan hisse sembollerinin 
hem saatlik geçmişe dönük hem de 24 
saatlik tahminlerinin gösterildiği bir 
zaman dizgisinden meydana gelmektedir.

Genişletilmiş 
tahminler

Haber makalelerinde tanımlanan 
karmaşık sosyal göstergelere erişimi 
kolaylaştırır ve duygusal veya tesirli 
ağırlığa sahip öğeleri kullanır.

Duygusal zeka

Kullanıcı, 3 aylık bir zaman aralığından 5 
dakikaya kadar herhangi bir zaman 
aralığını ayarlayabilir ki böylelikle ton, 
enerji seviyesi ve sosyal ruh halindeki 
gerçek zamanlı artışları görüntülemeyi 
mümkün kılabilir.

Uzatılmış zaman 
dilimi
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Kurucular

Dr. 
Hardy F. Schloer

Dr. 
Adela Fofiu

Prof. Dr. 
Mihai I. Spăriosu
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Geliştiriciler

Prisma  
Analytics

CryptoDATA 
Tech

Dell  
Technologies
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Sonuç
EDAIN'in başarılı bir şekilde konuşlandırılmasının yüz 
milyonlarca insana eşit problem çözme yetenekleri 
sağlayacağına ve bugün dünyada var olan sistemsel bilgi 
birikimi boşluğunu önemli ölçüde dolduracaktır. Aynı zamanda, 
EDAIN, dünyanın bilgi birikimini tabana yayması ve bilgiyi 
birçokları için daha ilgi çekici ve kullanışlı hale getiren yeni bir 
görsel temsil çerçevesinde bilgi sunumunu yaygınlaştırması için 
tamamen yeni bir bilgi endüstrisinin başlangıcını teşvik 
edecektir. Bunu yaparken, EDAIN, insanların bilgi birikimine nasıl 
sahip olduklarını ve ayrıca verilerden nasıl değer elde ettiğimizi 
de değiştirecek. 
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Amaçlar
Bir insanın bilgi birikimi boşluğunun birçok bariz sonucundan 

ikisi göze çarpmaktadır; birincisi, küresel toplumumuzun 
problem çözme yeteneklerini büyük ölçüde “sahip oldukları” ile 

sınırlandırmamızdır. İkincisi ise, (bilgi birikimi boşluğu) bugün 
dünyanın birçok ülkesinde protestolar, sivil huzursuzluk, 

hükümet istikrarsızlığı, her yerde sivil itaatsizlik ve toplumların 
kutuplaşması şeklinde tanık olduğumuz sosyal gerilimi yaratan 

toplumlarımız arasındaki servet eşitsizliğini daha da 
kötüleştirmesidir.  



Bilgi Ağacının Anahtarları

İlginiz için teşekkür ederiz.

https://edain.ai


