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Công nghệ Edain

Edain là gì?
EDAIN là một hệ sinh thái sáng tạo tri thức được hỗ trợ bởi AI với
mục đích làm cho tri thức trên toàn thế giới trở nên phẳng. Cung
cấp khả năng tiếp cận kiến thức một cách bình đẳng là công cụ để
xóa bỏ khoảng cách kiến thức của con người và tiếp thêm đầy đủ
sức mạnh cho trí tuệ của nhân loại trong các nỗ lực giải quyết vấn
đề của chúng tôi.
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Hành trình từ dữ liệu đến tri thức
Thông thường kiến thức là dữ liệu được xử lý ở các mức độ khác nhau để tại một thời điểm nhất
định mà nó đạt được giá trị mà con người có thể sử dụng được để hỗ trợ quá trình ra quyết định.

Thông tin

Sản phẩm

(Dữ liệu thô; tệp, số, v.v.)

(Dữ liệu thô, đã phân tích)

Tri thức

Dữ liệu: Trong máy tính, dữ liệu là
thông tin đã được chuyển sang dạng
có hiệu quả để di chuyển hoặc xử lý.
Liên quan đến máy tính và phương
tiện truyền dẫn ngày nay, dữ liệu là
thông tin được chuyển đổi thành
dạng số nhị phân.

Thông tin là những kích thích có ý
nghĩa trong một số ngữ cảnh đối với
người nhận nó. Nó là một tập hợp dữ
liệu trong ngữ cảnh có liên quan đến
một hoặc nhiều người tại một thời
điểm hoặc trong một khoảng thời
gian. Thông tin không chỉ là dữ liệu
trong ngữ cảnh - nó phải có mức độ
liên quan và khung thời gian.

Sau đó, thông tin trở thành kiến thức
khi hai hoặc nhiều đơn vị dữ liệu hoặc
thông tin được thiết lập có tương
quan với nhau, làm cho liên minh đó
trở nên năng động và có thể hành
động được. Về bản chất, kiến thức là
sản phẩm cuối cùng của (các) tương
tác dữ liệu.

Khi chúng ta nói về một sản phẩm tri
thức, chúng ta đề cập đến một sản
phẩm được tạo ra thông qua việc đưa
những kiến thức được xử lý thông qua
công cụ phân tích C + 8 Technology®.
Quyết định (đầu ra) là một sản phẩm
tri thức có giá trị gia tăng .

Dữ liệu

(Thông tin thô và được ngữ cảnh hóa)

(Ứng dụng giao nhận C + 8)

Edain là gì?
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Hệ sinh thái Edain
Hệ sinh thái tri thức EDAIN bao gồm những kiến thức nằm trong
Kho tri thức C + 8 cùng với nội dung Công nghệ C + 8 do Prisma
Analytics phát triển và đăng ký bản quyền.
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Các thành phần & quy trình
Các quy trình chức năng bao gồm:
Thu thập dữ liệu
Xử lý dữ liệu
Phân tích dữ liệu
Sáng tạo kiến thức
Các công cụ phân phối kiến thức
Truyền đạt kiến thức

Các thành phần hoạt động bao gồm:
Xử lý dữ liệu C + 8
Kho kiến thức C + 8
C + 8 Chợ ứng dụng (cửa hàng ứng dụng)
TLK (khóa cấp phép có thể giao dịch)

Hệ sinh thái Edain
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Khóa cấp phép có thể
giao dịch
Khóa cấp phép có thể giao dịch của EDAIN là một hệ thống giao
dịch dựa trên blockchain được sử dụng để mở khóa các ứng dụng
tri thức trong chợ ứng dụng C + 8. Chúng có thể dùng cho các dịch
vụ để giao dịch, tiền pháp định và tiền điện tử và có thể được lưu
giữ bên trong như một kho lưu trữ giá trị khi suy đoán về sự gia
tăng giá trị của chúng. Một chất lượng độc đáo hơn nữa của TLK
là kiến thức hoàn toàn có thể đo lường được trong EDAIN, có
nghĩa là TLK có giá trị có thể gán được so với giá trị và lượng kiến
thức nằm trong EDAIN tại bất kỳ thời điểm nào.
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Khóa cấp phép có thể
giao dịch
Trong hệ sinh thái tri thức Edain, chúng tôi sử dụng khóa cấp phép có
thể giao dịch được còn được gọi là Edain (EAI) làm phương tiện trao đổi
của chúng tôi. TLK của hệ thống của chúng tôi có thể được mua bởi bất
kỳ người tiêu dùng nào trong EDAIN Exchange. Các giao dịch TLK rất
đơn giản và có thể đạt được chỉ với một vài cú nhấp chuột. Giá trị của
TLK sẽ thay đổi tùy thuộc vào các lực lượng thị trường truyền thống
(cung, cầu, tình cảm, v.v.). Giá của TLK cho các sản phẩm tri thức của
chúng tôi được mua trong Thị trường ứng dụng C + 8 cũng sẽ khác nhau
tùy thuộc vào loại và độ phức tạp của truy vấn đối với hệ thống.

Khóa cấp phép có thể giao dịch
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EAI
EAI là chữ viết tắt của EDAIN là khóa cấp phép có thể giao dịch
được sử dụng riêng trong hệ sinh thái tri thức EDAIN cho bất kỳ
mục đích thu thập kiến thức, lưu trữ tài sản hoặc trao đổi lấy tiền
tệ ﬁat hoặc tiền điện tử. Với mục đích cung cấp kiến thức như
một tiện ích cho thị trường toàn cầu, chúng tôi có đã tạo TLK của
EDAIN mà chúng tôi gọi là EAI. EAI hoạt động như một phương
tiện trao đổi có thể chuyển đổi để truy cập vào Kho kiến thức C +
8 của EDAIN thông qua thư viện ứng dụng (Thị trường ứng dụng).
Người tiêu dùng sử dụng TLK của EDAIN làm đơn vị giá trị có thể
chuyển nhượng. TLK được chủ sở hữu sử dụng cho mục đích truy
cập Kho kiến thức C + 8 thông qua các ứng dụng phần mềm (ứng
dụng), để lưu trữ dưới dạng giá trị (chẳng hạn như lý do ai đó giữ
vàng thỏi để dự trữ ﬁat), hoặc để giao dịch ﬁat hoặc tiền điện tử.
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Tổng cung: 470.000.000 EAI
Sớm
22 tháng 10 năm 21
37.600.000 EAI
Giá: 0.20

Sớm
22 tháng 9 năm 21
47.000.000 EAI
Giá: 0.10

Giữa
22 tháng 12 năm 21
47.000.000 EAI
Giá: 0.40

Sớm
22 tháng 11 năm 21
32.900.000 EAI
Giá: 0.30

Cơ hội cuối
22 tháng 2 năm 22
32.900.000 EAI
Giá: 0.70

Giữa
22 tháng 1 năm 22
37.600.000 EAI
Giá: 0.55

Công khai
22 tháng 3 năm 22
Giá: 1

EAI
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Phân phối mã thông báo
15%
50%
Hỗ trợ bán hàng

10%
Cộng đồng

15%
Nhóm

10%
Khoanh vùng

15%

50%

15%
Tiếp thị

10%
10%
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Kiến thức giao dịch là điều cần thiết đối với
thị trường phi tập trung.

Giá trị EAI

Cơ sở hạ tầng

O er & Nhu cầu
Giao dịch EAI giữa
những người dùng

Thanh toán cho năng lượng
tính toán và điện năng
Trao đổi

Nhu cầu kiến thức
Sự cần thiết để mua kiến
thức và thanh toán bằng EAI
EAI
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Công nghệ C + 8
C + 8 Technology® là công cụ chuyển đổi và nhập dữ liệu đã được
cấp bằng sáng chế cho phép dữ liệu tự tổ chức hoàn toàn thông
qua một quá trình phức tạp hóa dữ liệu và liên kết hệ thống với
quan hệ nhân quả của sự kiện. Cuối cùng, hàng chục nghìn ứng
dụng phần mềm cung cấp kiến thức trên toàn bộ kiến thức của
con người sẽ được cung cấp trên Thị trường ứng dụng C + 8.
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Kho kiến thức
Kho kiến thức C + 8 là trung tâm của hệ sinh thái tri thức EDAIN.
Đây là cơ sở lưu trữ vật lý, điện tử cho tất cả dữ liệu và kiến thức
đã được xử lý thô như được sản xuất bởi C + 8 Technology®. Nó là
thực thể mà từ đó tất cả các ứng dụng của nhà phát triển được
tạo ra và kiến thức là sản phẩm của nó.

Công nghệ C + 8
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AI & NLP
Trí tuệ nhân tạo là sự mô phỏng các quá trình thông minh của
con người bằng máy móc, đặc biệt là hệ thống máy tính. Các ứng
dụng cụ thể của AI bao gồm hệ thống chuyên gia, xử lý ngôn ngữ
tự nhiên, nhận dạng giọng nói và thị giác máy. Xử lý ngôn ngữ tự
nhiên, hay viết tắt là NLP, được định nghĩa rộng rãi là thao tác tự
động của ngôn ngữ tự nhiên, như lời nói và văn bản, bằng phần
mềm. Nghiên cứu về xử lý ngôn ngữ tự nhiên đã có hơn 50 năm
và phát triển ra khỏi lĩnh vực ngôn ngữ học với sự phát triển của
máy tính.
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Nhà phát triển API
Hệ sinh thái EDAIN cung cấp sự tương tác giữa máy tính với máy
tính an toàn với kho kiến thức của nó thông qua một Ứng dụng
Giao diện lập trình (API). Các lệnh gọi tới API có thể được gửi
thông qua giao diện REST tiêu chuẩn ngành bằng cách sử dụng
EQL, Ngôn ngữ truy vấn EDAIN. EQL cho phép người dùng API
thực hiện các truy vấn phức tạp về dữ liệu hiện có, yêu cầu định
giá truy vấn trong thời gian thực và gửi dữ liệu mới đến hệ thống.

Công nghệ C + 8
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Ứng dụng C+8
Sẵn sàng sử dụng Được xây dựng dựa trên các bằng sáng
chế sáng tạo Hệ sinh thái tri thức EDAIN với công cụ phân
tích dữ liệu Công nghệ C + 8 và hệ thống cổng khóa giấy
phép có thể giao dịch được thiết kế để cung cấp kiến thức
cho mọi người một cách bình đẳng, minh bạch, rẻ tiền và
không thiên vị. Người ta tin rằng việc triển khai thành công
EDAIN sẽ cho phép hàng trăm triệu người có khả năng giải
quyết vấn đề ngang nhau và sẽ thu hẹp đáng kể khoảng
cách kiến thức hệ thống tồn tại trên thế giới ngày nay.
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QSearch

Các chỉ số Prisma

Công cụ hàng đầu hiện tại của chúng tôi, một ứng dụng thế hệ tiếp theo
hiển thị các đối tượng C + 8 và mối quan hệ giữa chúng trong 3D. QSearch
là một công cụ phân tích mạng có tầm nhìn xa dựa nhiều vào giá trị của
mối quan hệ nhân quả trong ngôn ngữ và động thái của các sự kiện. Cấu
trúc của nó là dạng thân rễ, vì không có nút nào có giá trị thứ bậc hơn nút
khác. Mỗi nút thuộc một danh mục Công nghệ C + 8 và liên quan đến một
nút khác hoặc với chính nó trong không gian và thời gian. Dữ liệu được
QSearch sử dụng là các bài báo, giúp bạn có thể xem cách thế giới tương
tác với nhau.

Các chỉ số là con ngựa của Prisma. Đây là công cụ đơn giản, dễ hiểu nhất
mà chúng tôi cung cấp, nhưng kết quả của nó có thể đáng kinh ngạc. Chúng
vô giá khi tìm kiếm xu hướng, tín hiệu và nhiều yếu tố khác trong dữ liệu tin
tức. Sau khi một truy vấn đã được giới thiệu trong các trường đối tượng C +
8 và được thực thi, bạn có thể dễ dàng tham khảo các bài viết đằng sau kết
quả để xem điều gì đằng sau sự sụt giảm và tăng đột biến kết quả. Người
dùng có thể đặt độ phân giải thời gian bất kỳ từ hàng tháng đến 5 phút,
giúp bạn có thể thấy gần như thời gian thực trong diễn ngôn.

Ứng dụng C+8
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Price Forecast

Công ty phân tích

Công cụ Dự báo Giá bao gồm một tập hợp các chỉ số sử dụng dữ liệu
Business Circumplex được đưa vào các mô hình phân tích thị trường độc
quyền của chúng tôi để đưa ra các đánh giá về xu hướng giá có độ chính
xác cao. Biến động giá thị trường được sử dụng cùng với dữ liệu Business
Circumplex trong một bộ thuật toán tinh vi và được tinh chỉnh."Chỉ báo Dự
báo Giá báo cáo hướng có khả năng nhất mà giá cổ phiếu của một công ty
sẽ lấy trong 24 giờ, 3 ngày, 7 ngày và 14 ngày tới.

Được thiết kế để cung cấp lợi thế thông tin, Công ty phân tích cung cấp
Thông tin thị trường theo thời gian thực được ghi lại trong các luồng thông
tin dữ liệu lớn. Nó cung cấp các luồng dữ liệu độc đáo dự đoán hiệu suất và
dự báo hành vi giá. Sản phẩm này giúp loại bỏ các quy trình tốn kém, chậm
chạp và tốn nhiều công sức liên quan đến việc tổng hợp khối lượng lớn tin
tức và bình luận phi cấu trúc.
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Social Circumplex

Geomap

Social Circumplex là một công cụ phức tạp nhằm đánh giá và xử lý các năng
lượng xã hội (cảm xúc, tâm trạng, ảnh hưởng và thái độ) trong văn bản. Nó
thu thập sự phức tạp và đơn giản của thông tin tập thể bằng cách xem xét
thành phần của các trạng thái cảm giác và hành vi. Nó nắm bắt động lực tốt
của hành động và phản ứng trong các năng lượng xã hội bằng cách tìm hiểu
về các yếu tố nguyên tử xây dựng kết cấu xã hội và xã hội: khái niệm trừu
tượng, tham chiếu thời gian, con người, sự kiện, đối tượng vật lý, nhóm và tổ
chức, khoa học và công nghệ và địa lý - C +8 đối tương.

Công cụ GeoMap cung cấp khả năng độc đáo để hình dung những địa điểm
đang được thảo luận và viết về liên quan đến một chủ đề cụ thể. GeoMap là
một cách tuyệt vời để có được cái nhìn tổng thể về chiều không gian xung
quanh bất kỳ chủ thể nào.

Ứng dụng C+8
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Lợi ích
Tính minh bạch
Tìm sự thật của các khía cạnh phi số,
bằng cách bao gồm mọi thông tin liên
quan đến một truy vấn nhất định và việc
sử dụng AI để tìm mẫu bên trong.

Khả năng mở rộng
và bảo mật
Khả năng mở rộng và bảo mật chưa từng
có vì Đối tượng dữ liệu của chúng tôi có
thể di chuyển, phát triển, hành động và
phản ứng cùng với dữ liệu khác, do đó cho
phép chúng tự tổ chức.
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Trí thông minh
Tạo điều kiện thuận lợi cho việc đồng hóa
những thông tin chi tiết quan trọng nhất
và tang nhận thức về sự thật trước thông
tin chính trị, hoặc thông tin sai lệch có
động cơ khác.

Dự báo
Chúng tôi tin rằng tính linh hoạt và tính
tổng quát là chìa khóa để luôn cung cấp
giá trị cho khách hàng và cho thế giới.

Ứng dụng C+8 - Lợi ích

Diễn ngôn thời
gian thực
Người dùng có thể đặt độ phân giải thời
gian bất kỳ từ hàng tháng đến 5 phút,
khiến có thể thấy thời gian thực tăng đột
biến trong diễn ngôn.

Xu hướng
Hình ảnh tương tác để cho phép mọi
người dùng hiểu nội dung mà không che
khuất tầm nhìn sâu sắc dưới ngôn ngữ
chuyên ngành dày đặc và thường xuyên.

Công nghệ Edain

Lợi ích
Trí tuệ cảm xúc
Tạo điều kiện thuận lợi cho việc tiếp cận
các chỉ số xã hội phức tạp và sử dụng các
yếu tố có trọng lượng cảm xúc hoặc tình
cảm được xác định trong các bài báo.

Khung thời gian
kéo dài
Người dùng có thể đặt độ phân giải thời
gian bất kỳ từ khoảng thời gian 3 tháng
đến 5 phút, giúp bạn có thể thấy được sự
gia tăng đột biến trong thời gian thực về
giai điệu, mức năng lượng và tâm trạng xã
hội.

Các thuật toán xu
hướng giá
Biến động giá thị trường được sử dụng
cùng với dữ liệu Business Circumplex
trong một bộ thuật toán tinh vi và được
tinh chỉnh.

Dự báo mở rộng
Kết quả bao gồm một biểu đồ chuỗi thời
gian, trên đó được hiển thị cả lịch sử và
Giá dự đoán trước 24 giờ của mã cổ phiếu
đã chọn.

Báo cáo xu
hướng giá

Bộ công cụ
đo lường
Tạo điều kiện thuận lợi cho việc tiếp cận
các chỉ số xã hội phức tạp nắm bắt được
sự năng động tốtcủa hành động và phản
ứng trong các năng lượng xã hội.

Cung cấp các báo cáo khác nhau được tạo
trong thời gian thực về thị trường luôn
thay đối thay đổi giá cả và các yếu tố ảnh
hưởng đến các xu hướng mới nổi và mô
hình nhu cầu.

Ứng dụng C+8 - Lợi ích
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Nhà sáng lập

Tiến sĩ
Hardy F. Schloer
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Tiến sĩ
Adela Foﬁu

Nhà sáng lập

Gíao Sư, Tiến sĩ
Mihai I. Spăriosu
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Nhà phát triển

Prisma
Analytics

CryptoDATA
Tech

Nhà phát triển

Dell
Technologies
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Kết luận
Việc triển khai thành công EDAIN sẽ cho phép hàng trăm triệu
người có khả năng giải quyết vấn đề ngang nhau và sẽ thu hẹp
đáng kể khoảng cách kiến thức hệ thống tồn tại trên thế giới
ngày nay. Đồng thời, EDAIN sẽ thúc đẩy sự khởi đầu của một
ngành tri thức hoàn toàn mới nhằm làm phẳng nền tảng kiến
thức của thế giới và phổ biến việc cung cấp kiến thức trong một
khung trình bày trực quan mới, làm cho kiến thức trở nên hấp
dẫn hơn và có thể sử dụng được cho nhiều người. Khi làm như
vậy, EDAIN sẽ thay đổi cách mọi người sở hữu kiến thức và xa
hơn nữa là cách chúng tôi trích xuất giá trị từ dữ liệu.

23 / Công nghệ Edain

Kết luận

Công nghệ Edain

Đối tượng
Trong số rất nhiều hệ quả rõ ràng của lỗ hổng kiến thức của con
người, có hai hệ quả là rõ ràng; một là chúng ta giới hạn đáng kể khả
năng giải quyết vấn đề của xã hội toàn cầu của chúng ta ở “những
người có”. Thứ hai là nó (khoảng cách kiến thức) càng làm trầm trọng
thêm tình trạng bất bình đẳng giàu nghèo trong các xã hội của chúng
ta, tạo ra căng thẳng xã hội mà chúng ta đang chứng kiến ngày nay ở
nhiều nước trên thế giới dưới các hình thức biểu tình, bất ổn dân sự,
bất ổn chính phủ, sự phân cực của xã hội ở khắp mọi nơi và xung đột
vũ trang.

Đối tượng
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Chìa khóa đến
Cây tri thức
Cảm ơn quý vị đã chú ý theo dõi.
https://edain.ai

