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מטרה

1

"מבוזרת פעילות לסמן האמיתי העולם"

עכשיו 2
,בצפייה זמנם את מבלים הם ,בספורט שלהם האהובה הקבוצה עומק מעוניינים העולם ברחבי רבים אנשים יש אלה בימים
:היא העיקרית השאלה .שלהם התשוקה על השקיעו שהם הזמן עבור תגמול שום היה לא אבל ,לב ולשים בדיבור

"?לצפות רק ,שלהם הקבוצה על והשפיע הם מה"
להיות כיף יותר יש ,לשלוט דרך לנו חייבים ,מעוניינים אנו שבו צוות עם יחסים מערכת לנו אין למה ,רבות שאלות ישנן
.ואחראי יותר רווחי
להיות צריכה לא .הודיעו האוהדים כי טוב דבר וזה ,ומערכות ארגון ,אימון של ביותר המתקדמות השיטות על יודעים כולנו
?המשתתפים של הכוח איפה .מוצגים שהם כפי צוות לדעת קרוב להם יש טכניקה

אז 3
,צוות מנוגדים ועוצמות חולשות ,חוזקות ,חולשות ,כל( המשחק על דעה שהשתתפו האוהדים כל את לאסוף דרך יתכנו
אז ,חכם כי שונים ממקורות ערך מאוד גדולים סטטיסטיים נתונים להיות יכולים שאנחנו בדרך ) ....וכו מערכות ,החלפה
להם ולהראות ,לנו שיש הסטטיסטיים הנתונים של "האמת בזמן עיבוד" צריכים אנחנו ,אמת בזמן אותם לעבד צריכים אנחנו
על העולם של חלק מכל הנתונים כל את לאסוף צריכים אנחנו ,וזמן מיקום בכל רצויות דרכים במגוון למאמנים הניתוח את
:הם והמערכות האנשים כל בקרב נפוצה להיות שיכולה טכניקה צריכים אנחנו יעבוד שזה מנת

") (DecCoach) (Decoמאוורר אימון מערכת ביזור"
החשובה השאלה אז,שלהם האהובה הקבוצה ולהראות במשחק להשתתף ואומה מדינה בכל האנשים כל עבור דרך מספק דקו
?נחוצה הטכנולוגיה איפה תהיה יותר
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4.1 BLOCKCHAIN
מבוזר מטבע יש לנו דרישות .צורך יהיה לא המטבע של אחר סוג של במחזור ,הזה המוצע החדש מבוזר מטבע באמצעות
הלאומיות מטבעות לשנות ייאלצו האוהדים ,העולם רחבי בכל אוהדים יש צוות כל בעוד  Blockchain.טכנולוגית טובות
השירותים קלה הוגנת גישה יש לכולם חדש מבוזר מטבע השימוש את מציעים אנו .להם אומרים שאנחנו מה להיות שלהם
.שלנו

קלט מערכת 4.2
.נייד בטלפון או במחשב לשמש שיכולים יישומים או תוכנות תהיה כולם עבור לשימוש הראשונה האמיתית הטכנולוגיה
שונים חלקים שאנחנו להיות יכול ,המשתתפים את לסווג ,למשל ,קבוצה כל עבור שונות גרסאות יש יכולות אלו מערכות
הפרט קבוצה לכל

תוכנה4.2.1
פריטים להיות יכול ,לדעתם הרצויה לכניסה עם לעבוד צריך שמשתמשים התכונות של מורכב שלנו הפרויקט של זה חלק
:הן להיות עשויים דברים אבל ,שונים
4.2.1.1 VIP TOP
.משהו או למשל מוקדם ומאמן הכדורגל מועדון שחקני עם יחסים מערכת שיש מאנשים מורכב להיות יכול זה סעיף
4.2.1.2 VIP
.השתתפות סכום את לקבוע שיכול השתתפות של רמתם וכן חשבונותיהם שיפור ידי על זה סעיף להשתתף יכולים האוהדים כל
נורמלי אוהד 4.2.1.3
,ל"הנ הסעיפים בשני מוזכרים שאינם אחרים אוהדי כל של מורכב

בצוות תלוי זה לקטלג שלהם האוהדים שבה הדרך את לשנות יכולה קבוצה כל"
"האוהדים דעת ואת הניהול
4
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אמת זמן תהליך מלא

,אחת ובעונה בעת ופשוט פה ,תהליך אוספים אנו שאמורים נתונים של גדולה כמות יש לדעתנו נפחי פי על ,כידוע

נתונים מרכז

4.3.1

שמתאים נתונים מרכז זקוקים אנו כך ,הנכנסים הנתונים את אוספים אנו שבו המקום הוא עניין הרבה יש הראשון המתקן
.מוצע עיבוד של זה בסוג להשתמש שרוצה כדורגל או צוות מועדון לכל

,אמת בזמן תהליך צוות מלא

4.3.2

על או המסך על מאמן כל עבור הרצויה הצורה את ומקבלים הנכונה הדרך את לעבד חייב האיסוף לאחר הדעות אוהדי כל
.מכריע די אשר מומחים עם נאותים בקרה מרכזי יש אפשרי זה את לעשות כדי .שלה  /שלו המיוחד הנייד המחשב

מלאכותית בינה

4.3.3

הטבעית האינטליגנציה ידימכוניתבניגוד על הואמודיעיןשמוצג ), MIמלאכותית אינטליגנציה גם כמו  (AI,מלאכותית בינה
":. Devicesחכמים סוכנים" ללימוד מוגדר  AIהמחשבמחקר במדעי .אחרים חיים ובעלי אדם בני ידי על שמוצגת )(NI
אינטליגנציה' המונח ,היומיום שפת להשיג בהצלחה שלה הסיכוי את למקסם אשר פעולות ולוקח שלה הסביבה התופסת
ו "למידה" כמו ,האנושי האחריםהמוח כל עם לקשר אדם שבני פונקציה 'קוגניטיבי' לחקות מנוע כאשר מוחל 'מלאכותית
".החלטה"
חשיבה דפוסי עם שונים אנשים ידי על יסופקו אלה נתונים .העולם רחבי מכל המגיעים נתונים של גדולה כמות לנו תהיה
ולספק הנרחבים סטטיסטיים הנתונים את ולנתח להרכיב שתוכל כדי .אחרים שונים והיבטים אינטליגנציה ,כישורים ,שונים
ליצור כדי מומחה ידרוש זה ,כן כמו  AI.מיוחד עיצוב נזדקק הסטטיסטיים הנתונים על המבוסס טוב מידע עם צוות לכל
.שלהם האוהדים של הדעת חוות על בהתבסס אלגוריתם ,צוות כל עבור ייחודי אלגוריתם

תפוקה מערכת 4.4
צוות ,לאמן כדי ,למשל ,להם לתת לנו שרוצה אדם כל עבור הרצוי באופן תוצאות להראות צריכים אנחנו ,התהליך כל אחרי
.לאחרים או  /ו ההנהלה
.תערוכה תשואת שיטת על לבחירה צוות לכל ,אחרת בדרך יהיה
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המסך מצב

4.4.1

.משחק כל ואחרי לפני ,הזמן במחצית תצוגה נתוני או ההנהלה צוות מתאימה למשל זו בדרך

)כזה מתקן או( לוח

4.4.2

מערכת .אימון לאזור בסמוך רכוב טאבלט או המסך על המוצגים הנתונים את יש מאמן עבור יותר מתאימה דרך תהיה זו
.כדורגל מועדון כל עבור שונה להיות יכולה גם פלט

עסקי מודיעין 4.5
 BIטכנולוגיות ,עסקי נתוניםממידע כדיניתוח חברות ידי על בשימוש וטכנולוגיות אסטרטגיות מורכבת ) (BIעסקית בינה
עסקית בינה טכנולוגיות של נפוצות פונקציות ,עסקית והצפויפעילות הנוכחי ,היסטורית פרספקטיבה מספקים
ביצועים ניהול,מורכבים אירועים עיבוד,הכרייה תהליך,נתונים כריית,ניתוח,מקוון אנליטי עיבוד,כוללותדיווח
נתונים של גדולות כמויות עם להתמודד יכולה  BIטכנולוגיית ,כללים לניבויוניתוח אנליטיים,טקסט כריית,בהשוואות,עסקיים
לאפשר שואפים הם ,עסקיות אסטראטגיהזדמנויות חדש ליצור אחר לפתח ,לזהות לעזור כדי לפעמים מובנים ולא מובנים
יספקו אלו תובנות סמך על אפקטיביות אסטרטגיות וליישם חדשות הזדמנויות לזהות ,גדולים זהנתונים של קלה פרשנות
.ארוך לטווח ויציבות תחרותי בשוק יתרון עם לעסקים

בלמידה 4.6
מכונהשיטות יותרלמידת רחבה ממשפחה חלק הוא )היררכית למידה או מובנים למידה בשם גם הידוע( Learning
,השגחה בפיקוחאוללא חצי,ללמודבפיקוח ניתן .ספציפית משימה אלגוריתם בניגוד ,נתונים ייצוג עללמידת המבוססות
עצבישמנסים כגוןקידוד ,העצבים בביולוגיהמערכת ותקשורת מידע עיבוד דפוסי עם רופף באופן קשור אשר למידה מודל
,הקשורההמוח עצביות ותגובות שונים גירויים בין היחסים את לקבוע
כולליםראייה השדות אל חוזרתיושם עצבית עמוקהורשת אמונה רשת,עמוקות עצביות כזהרשתות אדריכלות לימוד
,תרופות ביואינפורמטיקהותכנון,מכונה תרגום,חברתיות רשתות סינון ,אודיו הכרת ,טבעית שפה עיבוד,קולי זיהוי,ממוחשבת
.אנושי מומחה על עדיפים מסוימים ובמקרים דומות תוצאות הניבו הם איפה
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חברתיות השפעות 5.1
נתונים ופלט קלט בנתוני א ֲִריגִים שימוש של היבטים .וטכנולוגיה תקשורת של בעולם נמצאים אנחנו היום יודעים שאתם כפי
קבוצות ליצור יכול שהמשתמש החברתי החלק להתחשב משתדלים אנחנו נכנסים שאנחנו התוכנה בשנת .נרחב די להיות יכול
.אוטומטית אמיתיים בחיים גם כמו ,שלנו הרעיונות של חברתיות השפעות .אחרים רבים ודברים גפרורים תכנון ,וערוצים
יותר גדול מידה בקנה או אנשים של קבוצה .מהמקרים בחלק שלנו התוכנה להתמחות הוביל העולם ברחבי שונות בתרבויות
.שונה בצורה מרגש חברתי עשויה מסוימת במערכת האוהדת ההשתתפות מכל

נוספים ואינטרסים מעניין 5.2
את לראות ללכת יכל מהם כמה .מיוחד אירוע איזה על אחרים ושל שלהם האוהדים עבור מהנה משחק וקבוצת משחק כל
ולשלוח בשעשועון להשתתף כדי ,אותו מעניינים כולם והם שלהם מההתקנים במשחק לצפות מהם ורבים ,לחיות המשחקים
אנשים מה רואה כשאתה המסך פלט על מעניינים אירועים גם ישנם .יותר מתרגש המשחק את להפוך כדי המשחק על דעה
.אטרקטיבי מאמן ודעת  Deccoachלעומת אחר בעולם או המאמן של וההחלטה

הקשורות טכנולוגיה קידום 5.3
ייתן זה בתחום גדולות וחברות משקיעים ,חוקרים ,חוקרים של הפוקוס את להביא זה בפרויקט לשמש אמורה הטכנולוגיה
וסחורות מערכת קלט ,נתונים עיבוד ,נתונים אחסון ,למשל ,שונים לנושאים קשורה זו טכנולוגיה .שונים בתחומים עסקים
ספורטיבי אירוע תחרות כמו ואחרים גבוהה במהירות מעבדת ,חומרה עיצוב ,תוכנה עיצוב ,והתוכנה המערכת מתוך ,רכות
.שלנו הפרויקט לצד תופענה קשורות וטכנולוגיות מציג תחרות שלווי

חדשות תעסוקה הזדמנויות 5.4
רמות תחייב זו עמדה .זמין העבודה  positonsשל רבים סוגים יגרום זה שונה טכנולוגיה דורש זה פרויקט ,שהזכרנו כפי
חומרה הנוגעת טכנולוגיה .מומחיות של מאוד גבוהה רמה דורש שאחרת למיקום המומחים מן ,שונים בתחומים ידע של שונות
ועוד השיווק הקשורות טכנולוגיות ,לספורט הקשורות טכנולוגיות ,ותוכנה
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לרוחב בשוק 5.5
באינטרנט ,למשל ;עצמם הרצוי המקוון השוק תדרוש קבוצה כל ,בקהילה השתתפות על מבוססים אחרים לעסקים בדומה
אמיתיים בחיים שונים בשווקים להיות יכול לא .מבוזר מטבע סוגי באמצעות עסקות לבצע יכולים אנשים שבו אמיתי שוק ועל
.אוטומטי באופן לרוחב שוק כמה לבצע חברתיים וקשרים חברתיות במדיות .וירטואליות בפעילויות או
.הודעה תהיה כי ויתרונות אחרות רבות עסקיות הזדמנויות יספק גם קופצת ההפעלה סוג

אסטרטגיה 6
"עולמנו אל להתקדמות ולהביא מעניינים אירועים ,טוב תיקו להיות כדי"
כך ,נותרים חיינו של היבטים כמה יש אבל .אחרות ותעשיות בריאות ,מזון כגון ,שונות בתעשיות בפיתוח חדשות טכנולוגיות
ואת שלנו היומיום בחיי לראות כדי זו בטכנולוגיה מהפכה חושבים אנחנו .חדשנות עם להתעדכן צריכים שהם חושבים אנחנו
.בספורט לצפות אנו בה בדרך חדשני להיות היא שלנו המטרה .סביבנו העולם
מעריצים כדי המשחק את שהופך ממה חלק ,לשחק להיפרד לא אבל ,הספורט לתוך הטכנולוגיה את להביא צריכים אנחנו
.זה בתחום הראשונה העבודה להיות מתכוונים ואנחנו העולם ברחבי

ומתן ומשא מחסומים 6.1
וארגונים  FCSמן בהתנגדות להתקל מצפים אנו ,שלנו היומיום חיי לתוך דרכו את לעשות מנסה הוא כי נוספת חדשנות כמו
.שלנו הפיילוט ביישום השימוש את להמשיך שתוכל ,אותם לשכנע כדי ומתן משא לנהל נצטרך .קשורים
שהביאו רעיון כי בטכנולוגיה להשתמש עבורם נבון זה יהיה מתקדמים ויותר יותר גדול להיות גדול צוות שזה חושבים אנחנו
צוות יהיה לעתיד הראשונה הלאומית הנבחרת עבור רווחים על מדברים אנחנו אז

"הטכנולוגיה של הגל על רכיבה"
.שלנו הדרכים מפת צוות עם גדול חוזה יש או צוות להם שיש המשקיעים את לקלוט נוכל ,מזלנו יתמזל ואם
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"שלנו האסטרטגיה של הסלוגן זה ,הבעיה את לפתור יכול ומתן המשא"
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 ICOפרטים
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) (DecCoachביזור מאוורר אימון מערכת :אסימון שם
דקו Symbol:
: ERC-20 / Ethereumסטנדרטי  / blockchainמטבע  /אסימון
: 18עשרוני
האוהד אימון ביזור להשתתף נהגו ,סימן שירות :אסימון של תפקידיו
: 100,000,000זמינים אסימונים
 ICO: 70,000,000כדי סימנים ישנם
חודשים : 8מכירות תקופת
: 1000ETHמינימום מכירות Softcap /
 $מיליון : 35מקסימלית מכירות Hardcap /
סיעודי ביטוח : BTC, ETH,מקובלים מטבעות
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העיקרית ההפצה קרן
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אסימון התפלגות סקירת 8.1
עבור אסימונים מכלל  3%שמורות כבר אנחנו  ICO.באמצעות למשקיעים נגישים יהיו ספקו אסימונים של  70%כמו רבים
.ארגוניות הוצאות שמורת יהיו . 9%חברתיות רשתות לפיתוח יינתנו  18%עוד .הייעוץ בצוות שלנו הצוות

סקירה כללית על הפצה של אסימון
צוות ויועץ 3%
פיתוח רשת
חברתית
18%

הוצאות
החברה
19%

מכירות אסימון
70%
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תקציב הקצאת של כללית סקירה 8.2
המינימום כובע אחרי מגיע נוסף מימון .מוצה  $מיליון  3של שלנו המינימאלי הכובע שבו תרחיש מניח להלן מתואר תקציב
.כוללות צמיחה ופלטפורמות שיווק ,מחקר ,קריטית חומרה  API,ממשקי של הפיתוח ,ליישום נוספות תכונות להוסיף ישמש
:כדלקמן יחולקו  ICOמן כספים גייס
: 60%אפליקציות פיתוח
: 15%וקידום שיווק
: 15%חברה
: 5%חוק
: 5%אבטחה

סקירה כללית על הקצאת תקציב
אבטחה 5%

חוק
5%

החברה
15%

פיתוח יישומים
60%

שיווק וקידום
15%
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דקו ולקבל אותה ולתקן תרגום
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