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Streszczenie

Kryptowaluta DasCoin została zaprojektowana w celu rozwiązania podstawowych problemów 
związanych z przechowywaniem i wymianą walorów.

DasCoin Blockchain jest wspólną księgą rozproszoną, która kreuje i prowadzi dystrybucję aktywów 
kryptograficznych, a następnie umożliwia ich bezpieczne przechowywanie i wymianę. DasCoin 
Blockchain stanowi jądro systemu aktywów cyfrowych działającego pod nazwą DasEcosystem 
ustrukturyzowanego z myślą o określonym zbiorze rozwiązań w obszarze wymiany walorów, który 
łącznie zapewnia w porównaniu z systemami pokrewnymi podwyższone bezpieczeństwo, 
zwiększoną użyteczność, skalowalność i akceptację, poprawioną efektywności i ulepszoną 
wydajność.

Sercem powyższego systemu jest DasCoin, hybrydowa waluta, która łączy najlepsze cechy 
kryptowaluty zdecentralizowanej z najlepszymi aspektami waluty scentralizowanej – eliminując 
jednocześnie słabości każdej z nich. DasCoin to wymienialny „środek przechowywania wartości” 
będący podstawą systemu aktywów cyfrowych. System ten został zaprojektowany w z myślą o 
zwiększeniu dobrobytu w skali światowej na drodze poprawy jakości i efektywności wymiany 
walorów pomiędzy osobami fizycznymi, przedsiębiorstwami, instytucjami finansowymi, strukturami 
spółdzielczymi i handlowcami.

W odróżnieniu od walut, których wartość opiera się na parytecie określonego towaru giełdowego 
czy deklaracji danego rządu, DasCoin ma wartość opartą na jakości i solidności swojego systemu 
bazowego. Fundamentalną cechą tego systemu jest zaufanie zaadaptowane do paradygmatu 
cyfrowego (a nie na systemowej jego eliminacji). W ostatecznym rozrachunku, dzięki szerzej 
upowszechnionemu, bardziej wydajnemu i lepiej skalibrowanemu systemowi przechowywania i 
przenoszenia wartości, większa i bardziej zróżnicowana populacja globalna będzie mogła cieszyć 
się dobrobytem.
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Wprowadzenie
Pieniądz oparty na rozwiązaniach technologicznych stał się rzeczywistością, a jego możliwości 
predestynują go do rozwoju w kolejnych pokoleniach. Bitcoin jest pionierem w tym rozwojowym 
segmencie i wykazał, że możliwe jest utworzenie cyfrowego systemu pieniężnego – w ciągu 8 lat 
swojego istnienia osiągnął znaczący sukces. Od chwili jego powstania pojawiły się też inne 
kryptowaluty, jednak niewiele z nich ma rzeczywisty wpływ na rynek.

Głównym punktem oddziaływania była tu innowacyjna technologia leżąca u podstaw Bitcoin określana 
mianem „blockchain”. Blockchain jest narzędziem, które jest w stanie zweryfikować transakcje przy 
minimalnym zaangażowaniu osób trzecich. Nazwy czy nazwiska kupujących i sprzedających nigdy nie 
podlegają ujawnieniu, a jedynie ich adresy w systemie, które mogą być utajniane przy pomocy 
dodatkowych środków. Technologia blockchain to składowa szerszej kategorii określanej jako wspólna 
księga rozproszona. Określenie „wspólna” odnosi się do faktu, że cała społeczność użytkowników 
wspólnie korzysta z węzłów – nie są one własnością jakiegokolwiek organu centralnego. 
„Rozproszenie” odnosi się do faktu, że węzły sieci mają charakter rozdzielony i znajdują są w kilku 
lokalizacjach. Mówimy o „księdze”, gdyż mamy tu do czynienia z systemem będącym rejestrem 
sekwencji kolejnych transakcji.

W wyniku połączenia, system staje się odporną na manipulacje niezmienną ewidencją transakcji 
dostępną wspólnie całej społeczności użytkowników i przechowywaną wielokrotnie w wielu 
lokalizacjach. Dwa dominujące obecnie modele kryptowaluty, w tym „proof-of-work” (dowód wykonanej 
pracy) i „proof-of-stake” (dowód udziału) cechuje szereg poważnych słabości. Model „proof-of-work” 
Bitcoina jest systemem brutalnie nieskutecznym, a jego zdecentralizowana struktura prowadzi do 
poważnych problemów w obszarze zarządzania (co przejawia się trwająca tam debatą na temat 
wielkości bloków). Monety alternatywne emitowane zgodnie z modelem „proof-of-stake” mają szereg 
problemów na etapie poprzedzającym ich dystrybucję (wydobywanie wstępne – „pre-mining” może 
powodować rozprowadzanie monet w sposób nieprzejrzysty lub bez uzasadnienia) i cierpią na 
nieodłączny brak ważności (z powodu problemu „braku udziału”).

Każdy system walorów musi określić kilka podstawowych elementów. Obejmuje ono zdefiniowanie: 
początkowej podaży pieniądza, początkowej dystrybucji, podstawy wartości, mechanizmów 
zwiększania /zmniejszania podaży pieniądza, kto kontroluje środki produkcji oraz alokacji inflacji (i/lub 
alokacji kredytu).

DasCoin oferuje strukturę hybrydową, która rozwiązuje kwestie związane z wymienionymi tu aspektami 
ekonomicznymi. Zastosowano architekturę prywatnego łańcucha blockchain z użyciem pozwoleń jako 
zapewniającą zwiększone bezpieczeństwo, wysoką efektywność i łatwości skalowania (dzięki kontroli 
wdrażania). Ten bezpieczny fundament uzyskuje dodatkowe wzmocnienie dzięki zastosowaniu wymogu 
uwierzytelniania wszystkich użytkowników zgodnie z obowiązującego w sektorze bankowym 
standardem KYC („Know Your Customer” – osobistej identyfikacji klienta) oraz wdrożeniu „wymaganego 
sprzętem” systemu portfela elektronicznego. Ponadto, system DasCoin integruje w sobie silny 
mechanizm marketingowy, który stwarza zachęty do rozwoju w drodze polecenia, opartego na promocji 
bezpośredniej. Efektem jest cyfrowy system wartości, który zapewnia optymalne bezpieczeństwo i 
światowej klasy wydajność – gotowy do szybkiej ekspansji na światowym rynku masowym.
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Metoda dystrybucji oparta na przedstawieniu „dowodu wartości” („Proof of Value”)
System zapewnia, że każdy podejmujący się dystrybucji DasCoins bezpośrednio z DasCoin Blockchain, 
przekazał systemowi uprzednio wartości w określonej i uznawanej formie (w szczególności w postaci „Cykli” 
– waluty jednego przeznaczenia (systemu zamkniętego obiegu), którą można nabyć wyłącznie poprzez zakup 
licencji systemowej przy użyciu Bitcoin lub euro). Nie występują strony (o statusie kadry kierowniczej czy 
deweloperów), którzy mieliby uprawnienia do wstępnej emisji, uprzedzającego wydobywania czy wstępnego 
przydziału DasCoins sobie samym. Cykle są przyjmowane wyłącznie w zamian za wartość przekazaną do 
systemu, a dostarczenie Cykli do systemu jest warunkiem uruchomienia dystrybucji bezpośredniej DasCoins, 
w procesie emisji.

  Metoda osiągania konsensusu oparta na przedstawieniu „dowodu licencjonowania” 
(„Proof of License”)
DasCoin oparto na systemie licencjonowania, w odróżnieniu od aparatury do wydobywania transakcji. 
Konsensus osiąga się za pomocą algorytmu, który losowo definiuje dla potrzeb licencjonowanego węzła 
skład kolejnego bloku.

 Stała podaż 
2 do potęgi 33, około 8,5 miliarda jednostek (wielkość dystrybucji ustalona na czas nieokreślony, zależy od 
wewnętrznej dynamiki systemu – 12-letni według bieżących prognoz).

 W pełni uwierzytelniona sieć
Każdy użytkownik zostanie uwierzytelniony za z zastosowaniem procesów zgodnych ze standardem 
bankowym KYC – przeprowadzi je organ centralny.

 Wymienialność
Monety DasCoins są emitowane i wprowadzane do obiegu na drodze konwersji z Cykli. Z chwilą emisji 
można dokonać ich transferu lub wymiany bezpośredniej na wiele walut fiducjarnych i Bitcoin. Wykreowane 
DasCoins będą docelowo podlegać obrotowi na różnych rynkach, na którym to etapie będzie można 
wymieniać waluty fiducjarne bezpośrednio na DasCoins.

 Rozproszony ekosystem
Wartość systemu aktywów cyfrowych wspiera globalna sieć systemów hardware’u i oprogramowania, oraz 
szereg powiązanych produktów i usług oferowanych w ramach systemu (w tym funkcje dot. operacji 
wymiany i rozwiązania płatnicze). Ta sieć systemów łączy wiele jurysdykcji świata i uwzględnia w swej 
strukturze moce nadmiarowe i zwielokrotnienia danych mające zapewnić płynność i ciągłość realizacji 
operacji.

  Marketing motywacyjny
Opierający się na poleceniach system marketingu wspiera rozwój globalnej grupy lojalnych użytkowników, 
która uznaje kryptowalutę DasCoin i jest zainteresowana wymianą wartości za pośrednictwem tego system 
aktywów cyfrowych.

Kluczowe cechy strukturalne
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Cechy o charakterze
hybrydowym
W przypadku DasCoin dokonano połączenia podejścia scentralizowanego ze 
zdecentralizowanym celem rozwiązania problemów i zapewnienia maksymalizacji korzyści dla 
użytkownika.

•  Scentralizowane emisje monet. 

•  Zdecentralizowana dystrybucja monet.

•   Udostępniany z użyciem pozwoleń blockchain z niezależną weryfikacją.

•   Baza użytkowników centralnie uwierzytelniana z zastosowaniem standardowego w sektorze 
bankowym procesu KYC, w celu budowanie zaufania wśród uczestników. 

•   Ekosystem rozproszony i zdecentralizowany.

•  Zdecentralizowany system portfela elektronicznego: po emisji, moneta podlega wyłącznej  
kontroli uwierzytelnionej strony będącej posiadaczem danej monety, z zastosowaniem 
prywatnego klucza portfela elektronicznego. Żadna inna osoba, firma czy organ nie może 
dokonać przekazu, konfiskaty ani przejęcia tej monety. 

•   Transakcje przeprowadzane i ewidencjonowane z zachowaniem prywatności oraz przejrzystości 
(bez anonimowości).

•   Pełna zgodność z przepisami prawa: zgodność z porządkiem prawnym głównych jurysdykcji i 
praca nad wprowadzaniem standardów dla całej branży.

•    Natychmiastowa realizacja transakcji – szybkość ich weryfikacji ustalona na 6 sekund. 

•   Zdecentralizowana alokacja inflacji (z zastosowaniem „kolejki emisyjnej” i dystrybucji opartej na 
metodzie „proof-of-value” – dowodu wartości).
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Najważniejsze cele

Kryptowaluta DasCoin została stworzona z myślą o osiągnięciu następujących celów:

•  Bezpieczeństwa: cały system DasCoin musi być bezpieczny.

•  Płynności: musi istnieć możliwość wymiany jednostki DasCoin na inne formy wartości.

•   Użyteczności: na rynku musi istnieć wiele sposobów wykorzystania kryptowaluty DasCoin.

•    Wzrostu wartości kapitału: jednostka musi funkcjonować jako autentyczny środek 
przechowywania wartości. W miarę wzrostu wartości ekosystemu DasCoin, wartość jednostek tej 
kryptowaluty musi również rosnąć. 

ZAUFANIE

BEZPIECZEŃSTWO

UŻYTECZNOŚĆ

WZROST WARTOŚCI 
KAPITAŁU

PŁYNNOŚĆ
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Zasady przewodnie

Zaufanie: głównym celem DasCoin jest wykorzystanie infrastruktury systemu aktywów cyfrowych 
dla stworzenia efektywnej sieci zaufania, która umożliwi wszystkim jej uczestnikom i 
interesariuszom osiągnięcie wspólnego celu polegającego na podnoszeniu wartości tej sieci oraz 
przyczynianiu się do jej rozwoju. Sieć osiągnie to:

1. Udzielając zaufania do wykonywania niektórych ról (takich jak działanie w ramach Zarządu 
DasCoin i innych organów łańcucha) dla potrzeb zarządzania łańcuchem i maksymalizacji 
wydajności i użyteczności sieci.

2. Zapewniając w sposób programowy, że każda z powierzanych ról jest dobrze zdefiniowana i nie 
umożliwia przekroczenia udzielonych kompetencji.

3. Tworząc zachęty do zachowań zgodnych ze wspólnym interesem sieci i zapewniając możliwość 
wyłączenia z sieci każdego niewłaściwie zachowującego się autorytetu i ukarania go za złamanie 
zasad.

4. Zapewniając, że operacje udostępnianego z użyciem pozwoleń łańcucha blockchain będą 
podlegać weryfikacji pod względem ich dokładności i poziomu przez wykwalifikowaną i niezależną 
firmę księgową.

5. Zapewniając wysoki stopień przejrzystości przy jednoczesnym dobrym zabezpieczeniu 
prywatności wszystkich uczestników systemu.

W ten sposób system DasCoin zapewnia możliwość stałego wprowadzania innowacji, za pomocą 
aktualizacji odpowiadających warunkom panującym w samej sieci, jak i w otaczającym ją świecie. 
Docelowo system utworzy zbiór uzgodnionych zasad tworzenia i przekazywania wartości, i będzie 
je konsekwentnie egzekwować je przez oprogramowanie blockchain. Ujmując to jednym zdaniem 
powiemy: PRAWO jest KODEM.

Prywatności: system został zaprojektowany tak by zapewniać prywatność osób, bez potrzeby 
zachowania anonimowości. Bezkompromisowość w odniesieniu do bezpieczeństwa systemu, jak i 
zabezpieczenia prywatności użytkowników sieci jest warunkiem utrzymania przejrzystości.

Wygody: w miarę możliwości, system uwzględnia funkcje zwiększające wygodę i łatwość 
samoobsługi. Bezpieczeństwo i wygoda są często celami przeciwstawnymi, jednak system został 
zaprojektowany w taki sposób, aby zoptymalizować równowagę pomiędzy tymi dwoma ważnymi 
cechami.

Prostoty: celem nadrzędnym było zapewnienie możliwie najwyższej prostoty działania systemu, 
szczególnie na poziomie całości jego interakcjami z użytkownikiem.
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Definicje

Klucz prywatny 
Tajny kod zapewniający dostęp do aktywów 
kryptograficznych i kontrolę nad nimi. 
Systemowy format klucza prywatnego to 
32-bajtowa liczba generowana dostatecznie 
losową metodę.

Klucz publiczny  
Kod, który można udostępnić, a który jest 
jednocześnie powiązany z Kluczem 
Prywatnym. Klucz publiczny w swym formacie 
systemowym to punkt na krzywej eliptycznej 
secp256k1.

Ekosystem kryptowaluty DasCoin 
System aktywów cyfrowych zdolny do 
bezpiecznego tworzenia, przenoszenia i 
rozliczania różnych aktywów kryptograficznych. 
Ekosystem ten obejmuje łańcuch bloków, 
portfel, sieć i funkcję wymiany.

DasNet 
Sieć węzłów wysokiej prędkości, w oparciu o 
którą istnieje DasCoin oraz cały system 
DasEcosystem.

DasCoin Blockchain 
Prywatna architektura łańcucha bloków z 
użyciem pozwoleń, oferująca zwiększone 
bezpieczeństwo, wbudowaną efektywność i 
możliwość łatwiejszego skalowania.

Konto typu skarbiec  
Konto w systemie portfela elektronicznego 
posiadane przez uwierzytelnioną osobę lub 
podmiot gospodarczy. To konto utrzymuje 
informacje o licencjach danej osoby lub 
podmiotu gospodarczego.

Licencja 
Licencja to certyfikat kryptograficzny, który 
umożliwia uczestniczenie konta w łańcuchu 
bloków systemu DasCoin Blockchain.

Cykle 
Aktywo kryptograficzne zdefiniowane w 
systemie DasCoin Blockchain. Cykle 
reprezentują wartość pojemności 
przechowywanej w DasNet. Można ich używać 
do usług sieciowych lub wymieniać na 
kryptowalutę DasCoin.

DasCoin 
Jednostka wymienialnego „środka 
przechowywania wartości” w systemie 
aktywów cyfrowych. Jednostki DasCoin są 
produkowane i dystrybuowane w zamian za 
Cykle przekazane do systemu DasNet.

Częstotliwość 
Współczynnik wymiany określający ilość Cykli, 
które złożą się na pojedynczą jednostkę 
DasCoin, w procesie emisji tej kryptowaluty.

DasCoin Minting (emisja DasCoin) 
Proces wytwarzania i dystrybucji DasCoins w 
zamian za przedkładane Cykle. Przekazywane 
do systemu Cykle tworzą kolejkę. Następne, z 
częstotliwością co 10 minut emitowana jest 
pewna liczba DasCoins. Te podlegają 
rozprowadzaniu zgodnie z właściwą 
częstotliwością i parametrami w obrębie 
kolejki.
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Definicje

Kolejka emisji DasCoin  
Kolejność użytkowników, którzy przedłożyli 
swoje Cykle celem uzyskania za nie 
kryptowaluty DasCoin. W kolejce obowiązuje 
zasada kolejności zgłoszeń („pierwszy na 
wejściu, pierwszy na wyjściu”, ang. „first-in-first-
out”).

Blok emisji DasCoin  
Ilość jednostek DasCoins rozprowadzana z 
chwilą zakończenia każdego Interwału Emisji.

Interwał emisji DasCoin  
Dziesięciominutowy okres pomiędzy kolejnymi 
Blokami Emisji jednostek DasCoin.

Współczynnik emisji DasCoin  
Liczba jednostek DasCoin dystrybuowanych w 
trakcie pojedynczego Interwału Emisji 
DasCoin.

WebEuro 
Zdefiniowany w łańcuchu DasCoin Blockchain 
składnik aktywów kryptograficznych 
reprezentujący walutę euro.
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Operacje 
Operacje stanowią podstawę do konstruowania transakcji. Są one definiowane przy użyciu 
języka programowania C++, który umożliwia realizację w ramach łańcucha bloków Blockchain 
działań o charakterze dynamicznym i ekspansywnym. Operacje opisują logikę realizacji działań, 
które potencjalnie może podjąć osoba lub węzły. Można je dodawać i aktualizować w czasie 
rzeczywistym, po zatwierdzeniu aktualizacji oprogramowania. Oznacza to, że możliwa jest 
realizacja niestandardowych, dostosowanych do potrzeb stron umów cyfrowych wzmocnionych 
programowo przez Blockchain i jego sieć węzłów.

Transakcje 
Transakcje są podsumowaniem operacji podjętych na skutek danego działania. Po zdefiniowaniu 
zestawu operacji, wymagane jest, aby uczestnik transakcji odpowiednio podpisał daną operację 
swoim kluczem prywatnym. Te podlegają sprawdzeniu i weryfikacji, z uwzględnieniem zawartych 
informacji: daty ważności, numeru bloku i odniesienia do liczby hasz bloku. Dopiero po 
wypełnieniu danych we wszystkich wymaganych polach i podpisaniu każdej operacji 
odpowiednim kluczem, te mogą zostać uwzględnione w bloku i zapisane w Rejestrze łańcucha 
Blockchain.

Bloki 
Blok jest grupą transakcji, która aktualizuje stan Rejestru łańcucha Blockchain. Bloki są 
podstawowymi składowymi łańcucha bloków Blockchain. Każdy z nich jest tworzony przez 
uprawniony podmiot zwany Węzłem Głównym i kryptograficznie powiązany z blokiem 
poprzednim. 

Ta ciągłość kryptograficzna zapewnia integralność sald podlegających w rejestrze stałej 
modyfikacji. Odtwarzanie sekwencji bloków pokaże stan aktualny, a sekwencyjne stosowanie 
bloków oznacza, że nie mogą powstać żadne rozbieżności między jakimikolwiek saldami kont 
znajdujących się w łańcuchu bloków.

Bloki są niezmienne, ponieważ zawierają znacznik czasu, mają podpis Węzła Głównego, który je 
zatwierdził i będą łączone z przyszłymi blokami. To oznacza, że z\ chwilą dokonania transakcji, 
staje się ona nieodwracalna i nie można jej zmodyfikować bez całościowego wpływu na 
wszystkie inne aspekty systemu. Każdy nieprawidłowy podpis zostanie odrzucony, dlatego też 
nikt nie jest w stanie w łatwy sposób zmienić czy zmodyfikować istniejącej historii łańcucha 
bloków.

Rejestr transakcji
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Bloki Emisji 
Blok Emisji to bezpośrednia dystrybucja właśnie wyemitowanych monet DasCoins, która 
następuje po zakończeniu każdego Interwału Emisji (ustawiona obecnie na okres 10 minut). 
Każdy Blok Emisji jest kreowany przez Węzeł Główny i pozostaje powiązany kryptograficznie z 
poprzednim Blokiem Emisji. Powstałe monety DasCoins są przenoszone bezpośrednio do 
Skarbców portfela sieciowego WebWallet, zgodnie z Kolejką Emisji.

Kontrakt Głębokiego Skarbca 
Kontrakt Głębokiego Skarbca to inteligentna umowa istniejąca w łańcuchu Blockchain DasCoin. 
Wymaga ona od posiadacza Skarbca portfela sieciowego WebWallet przekazania określonej 
liczby monet DasCoins do „głębokiego” magazynowania trwającego przez uzgodniony okres 
czasu (okres obowiązywania kontraktu). DasCoins nie mogą być przeniesione z „głębokiego” 
magazynowania do czasu upływu ustalonego terminu, a po jego upływie są automatycznie 
przenoszone z powrotem do pierwotnego skarbca, chyba że posiadacz kontraktu wyraża zgodę 
na rolowanie ich salda na kolejny okres.

Właściciel DasCoins uzyskuje udział w Puli Premii jako zachętę do zgody na zdeponowanie 
określonej ilości DasCoins. Wynagrodzenie premiowe wypłacane są bezpośrednio z łańcucha 
DasCoin Blockchain do głębokiego skarbca posiadacza kontraktu. Każdy pierwotnie zawarty 
Kontrakt Głębokiego Skarbca uprawnia do jednego udziału w Puli Premii, a wynagrodzenie 
podlega podziałowi pomiędzy wszystkimi kontrahentami obecnymi w danym okresie.

Występują trzy typy Kontraktów Głębokiego Skarbca. Każdy z nich wymaga innego Transferu 
Kwalifikującego, innego Okresu Zobowiązania i każdy z nich zapewnia inną Pulę Premii. Każda z 
nich uprawnia również posiadacza kontraktu do określonej liczby praw głosu w systemie.

Kontrakt Głosujący 
Umowa tego typu wymaga zaangażowania 10.000 DasCoins na okres 2 lat. Pula Premii dla tego 
kontraktu to dodatkowe 10% wielkości wszystkich DasCoin emitowanych w każdym tygodniu – 
jest ona dystrybuowana co tydzień. Nie ma ograniczeń co do liczby Kontraktów Głosujących, 
jakie może utrzymywać osoba lub podmiot.

Kontrakt Rejestru

Umowa tego typu wymaga zaangażowania 100.000 DasCoins na okres 3 lat. Aby zakwalifikować 
się do udziału w Puli Premii Rejestrowych, posiadacz kontraktu musi również prowadzić 10 
Węzłów Rejestru. System weryfikuje, czy węzły takie były aktywne przez cały okres 
poprzedzający dystrybucję udziału posiadacza kontraktu w wynagrodzeniu. Pula Premii dla tego 
kontraktu stanowi dodatkowe 6% wszystkich DasCoin emitowanych w okresie dwutygodniowym 
– jest ona dystrybuowana co 2 tygodnie. Nie ma ograniczeń co do liczby Kontraktów Rejestru, 
jakie może utrzymywać osoba lub podmiot.

Rejestr transakcji
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Kontrakt Główny 
Umowa tego typu wymaga zaangażowania 1.00.000 DasCoins na okres 5 lat. Aby zakwalifikować 
się do udziału w Puli Premii Głównej, posiadacz kontraktu musi również prowadzić Węzeł 
Główny. System weryfikuje, czy węzeł taki był aktywny przez cały okres poprzedzający 
dystrybucję udziału posiadacza kontraktu w wynagrodzeniu. Pula Premii dla tego kontraktu 
stanowi dodatkowe 3% wszystkich DasCoin emitowanych w okresie trzytygodniowym – jest ona 
dystrybuowana co 3 tygodnie. Ogranicza się liczbę Kontraktów Głównych na osobę, podmiot lub 
strony powiązane do trzech.

Typ kontraktu Transfer 
Kwalifikujący

Okresu 
Zobowiązania Pula Premii Liczba głosów

Kontrakt 
Głosujący 10.000 DasCoins 2 lat 10% 1

Kontrakt Rejestru 100.000 
DasCoins 3 lat 6% 20

Kontrakt Główny 1.000.000 
DasCoins 5 lat 3% 300

Rolowanie 
W systemie działa dodatkowy bodziec zachęcający wszystkich posiadaczy kontraktów do 
angażowania środków na dodatkowy okres, jeszcze przed upływem bieżącego okresu 
zaangażowania. Wyrażając zgodę na „rolowanie” umowy, posiadacz kontraktu otrzymuje 2 
udziały w Puli Premii, w odróżnieniu do standardowo udzielanego jednego udziału. Przy każdym 
kolejnym przedłużeniu posiadacz kontraktu uzyskuje dodatkowy udział w puli, więc po 
wyrażeniu zgody na drugie rolowanie, posiadacza kontraktu otrzyma w kolejnym okresie 3 
zamiast pojedynczego udziału. Zawarcie każdej nowej umowy rolowania dodaje kolejny udział w 
Puli Premii na cały kolejny okres obowiązywania kontraktu.

Rejestr transakcji
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Super Bloki 
Super Blok to duża transakcja dystrybucyjna, która aktualizuje stan Rejestru łańcucha 
Blockchain w określonym interwale czasowym. Każdy Super Blok jest tworzony jest przez 
Węzeł Główny, zgodnie z szeregiem inteligentnych umów. Każdy Super Blok jest zintegrowany 
z łańcuchem DasCoin Blockchain poprzez powiązanie kryptograficzne z poprzedzającym go 
blokiem standardowym. Produkcja Super Bloków nie opóźnia produkcji Bloków Emisji ani nie 
ingeruje w ten proces, a zatem nie ma wpływu na Kolejkę Emisji.

Bloki Głosujące 
10% produkcji Bloku Emisji za okres 1 tygodnia. Wpływy te są rozdzielane bezpośrednio na 
konta typu Głęboki Skarbiec.

Bloki Rejestru 
6% produkcji Bloku Emisji za okres 2 tygodni. Wpływy te są rozdzielane bezpośrednio na 
konta typu Głęboki Skarbiec.

Bloki Główne 
3% produkcji Bloku Emisji za okres 3 tygodni. Wpływy te są rozdzielane bezpośrednio na konta 
typu Głęboki Skarbiec.

Bloki Skarbca 
1% produkcji Bloku Emisji za okres 4 tygodni. Udziały te dystrybuowane są bezpośrednio na 
konto typu Skarbiec pozostające pod kontrolą Zarządu DasCoin. Wpływy z tych bloków są 
przeznaczone na pokrycie kosztów administrowania systemem (Dyrektor Wykonawczy, 
personel i dyrektorzy – członkowie Zarządu), a także na finansowanie kampanii 
marketingowych w celu promowania funduszy.

Produkcja Super Bloków jest po prostu realokacją ostatecznego rozkładu całkowitej liczby 
DasCoin. Zamiast dystrybuować pozostałą liczbę DasCoin wyłącznie przez produkcję Bloków 
Emisji, system będzie zachęcał posiadaczy DasCoin do tezauryzacji (oszczędzania) części 
swoich zasobów. Ta dynamika wpływa korzystnie na ogólną stabilność systemu. System 
korzysta również z Węzłów Wspólnotowych stworzonych przez Super Bloki. Prowadzi to do 
głębszej decentralizacji i poprawia ogólną stabilność infrastruktury DasNet.

Rejestr transakcji



DasCoinVersion 1.0 14

Zdecentralizowany konsensus

Węzły Główne 
Rola Węzła Głównego polega na łączeniu transakcji w celu wygenerowania bloków. Tylko Węzły Główne mają 
uprawnienia do wprowadzania transakcji do historii rejestru Blockchain. Każdy Węzeł Główny „wie” o istnieniu 
węzłów pozostałych, wymaga też uprzedniej akceptacji przez głosowanie za pośrednictwem systemu 
zarządzającego. Węzły Główne są o tyle novum, że wykonują swoje kompetencje za pomocą kluczy 
kryptograficznych. Oznacza to, że każdy Węzeł Główny musi legitymować się zarejestrowanym Kluczem 
Publicznym i posługuje się Kluczem Prywatnym podpisującym podczas produkcji bloku. Dlatego też, każdy 
Węzeł Główny ponosi odpowiedzialność za wszystkie swoje działania i może być z nich rozliczany.

Węzły Rejestru 
Węzły Rejestru to węzły nieautorytatywne podtrzymujące DasCoin Blockchain. Innymi słowy, Węzły Rejestru 
nie produkują bloków, jednak agregują transakcje i przekazują je do Węzłów Głównych w celu włączenia do 
bloków. Węzły Rejestru są w stanie weryfikować transakcje, dlatego są użyteczne w procesie zwiększenia 
zasięgu Sieci Konsensusu DasCoin, jak i zasięgu łączności, bez konieczności przypisywania uprawnień 
kolejnym węzłom. Dzięki obecności Węzłów Rejestru rośnie szybkość propagacji transakcji.

Węzły Głosujące 
Węzły Głosujące to węzły nieautorytatywne decydentów DasCoin Blockchain. Węzły te nie kontrolują żadnej z 
bieżących funkcji systemu DasCoin, jednak sprawują pełną kontrolę nad tym, kto zasiada w Zarządzie 
DasCoin, a także nad akceptacją propozycji w ramach systemu. Węzły Głosujące reprezentują znaczących 
interesariuszy, którzy wykazali (poprzez zobowiązanie do utrzymywania co najmniej 10.000 DasCoin przez 
okres 2-5 lat) swoje długoterminowe zaangażowanie w DasCoin, przez co uzyskują przywilej wpływu na 
zarządzanie łańcuchem bloków. Każdy Węzeł Głosujący ma możliwość podpisania transakcji odpowiednim 
kluczem prywatnym wyrażając w ten sposób opinię w kwestiach dotyczących zarządzania łańcuchem.

Głosowanie odbywa się w przeznaczonej do tego celu sekcji portfela WebWallet i wymaga uwierzytelnienia za 
pomocą specjalnego urządzenia o uwierzytelniania dwuelementowego (tzw. Walidatora). Głosowanie może 
odbywać się indywidualnie lub w blokach głosowania wielokrotnego, np. gdy konkretne konto portfela zawiera 
kilka Kontraktów Głębokiego Skarbca lub jeden lub więcej wyższego poziomu Kontraktów Głębokiego 
Skarbca. Każdy autoryzowany Węzeł Głosujący może inicjować propozycję. Zarząd DasCoin jest 
odpowiedzialny za organizację i prezentację propozycji gronu Węzłów Głosujących. System głosowania 
uwzględnia również mechanizm, który pozwala Węzłom Głosującym na przeprowadzanie referendum 
bezpośrednio w swoim gronie, bez konieczności dokonania wcześniejszej oceny przez Zarząd (w celu 
zapobieżenia ew. decyzji Zarządu o nieprzekazywaniu danej propozycji gronu Węzłów Głosujących).

Każdy posiadacz konta może zawierać dowolną liczbę Kontraktów Głosujących według własnego uznania i 
otrzymać od systemu tyleż głosów. Każdy głos ma tę samą wagę, tak w odniesieniu do wyborów, jak i 
referendów w ramach łańcucha. Celem Kontraktów Głosujących jest wyegzekwowanie od użytkownika jego 
zobowiązania do utrzymywania zablokowanych sald DasCoin, jako inwestycji w system, a tym samym 
dotrzymywania zobowiązań, we własnym interesie.
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Długość kontraktu (2 lata) została określona przy założeniu, że głosy będą w racjonalny sposób sprzyjać 
długofalowemu wzrostowi wartości, kosztem zysków krótkoterminowych – ponieważ zobowiązania pozostają 
zablokowane i nie można ich wycofać dla odniesienia korzyści z dynamiki rynku w wymiarze 
krótkoterminowym.

Wytwarzanie bloków 
Każdy Węzeł Główny otrzymuje równe szanse wytworzenia bloku. Po tym, jak każdy z Węzłów Głównych 
uczestniczył w wytworzeniu bloku, kolejność węzłów zostaje poddana ponownej randomizacji. W ten sposób 
zapobiega się zdominowaniu wytwarzania bloków przez pojedynczy Węzeł Główny, co mogłoby potencjalnie 
prowadzić do zachwiania stabilności sieci oraz braku potwierdzeń transakcji w Rejestrze. Co 6 sekund 
wybierany jest inny Węzeł Główny, który staje się odpowiedzialny za wytworzenie bloku dla danego indeksu. 
Jeśli wytworzenie bloku się nie powiedzie, następny Węzeł Główny przejmuje funkcję wytworzenia bloku dla 
tego samego indeksu. Procedura ta jest stosowana w produkcji wszystkich typów bloków w łańcuchu 
blokowym Blockchain.

Aktualizacje oprogramowania  
Z biegiem czasu powstanie konieczność wprowadzania do oprogramowania łańcucha bloków aktualizacji, w 
postaci usprawnień i implementacji funkcji. W związku z tym umożliwiono uaktualnianie technologii nawet w 
toku jej działania. Wprowadzenie każdej zmiany oprogramowania do ogólnego użytku w sieci wymaga 
zatwierdzenia ze strony co najmniej 51% Węzłów Głównych. Pozwala to interesariuszom kryptowaluty DasCoin 
na zgłaszanie życzeń odnośnie funkcji, a programistom – na optymalizowanie działania oprogramowania.

Hybrydowa struktura systemu umożliwia centralną aktualizację oprogramowania, po uprzednim zatwierdzeniu 
ze strony co najmniej 51% Węzłów Głównych. Takie udostępnianie w sposób scentralizowany wyklucza w 
sposób definitywny możliwość powstania tzw. twardego rozwidlenia (ang. hard fork) – podziału systemu 
walutowego na dwie oddzielne sieci. Taki efekt powstaje w przypadku niezgodności między węzłami 
produkującymi systemu i niesie z sobą wiele niekorzystnych konsekwencji.  

W przypadku wszystkich kryptowalut zdecentralizowanych, twarde rozwidlenie jest zjawiskiem statystycznie 
nieuchronnym, co wynika z ich struktury operacyjnej. W systemie DasCoin twarde rozwidlenie jest jednak 
niemożliwe. Po zatwierdzeniu aktualizacji oprogramowania, wszystkie Kluczowe Węzły Główne są 
aktualizowane, a w ślad za nimi również wszystkie Węzły Wspólnotowe. To zgrupowanie obejmować będzie 
co najmniej 51% Węzłów Głównych i będzie stale eksploatować łańcuch DasCoin Blockchain. Wszelkie 
pozostałe Węzły Wspólnotowe odmawiające aktualizacji oprogramowania nie będą rozpoznawane w ramach 
działania DasCoin Blockchain i nie otrzymają więcej przydziałów z Super Bloków.

Prywatność 
Dascoin Blockchain jest systemem udostępnianym z użyciem pozwoleń, co oznacza, że wszystkie konta 
użytkowników muszą być weryfikowane i zatwierdzone przez organ administrujący (który w przypadku kont 
użytkowników jest obsługiwany przez system portfela elektronicznego). 

Definiujemy „stan” użytkownika na drodze konsensusu w odniesieniu do jego danych (konta, salda, itp.) 
Odmiennie niż w przypadku instrumentów pochodnych Bitcoin, tu stan użytkownika występuje na wszystkich 
węzłach, w utrzymywanych tam danych, i jest do niego zapewniony swobodny dostęp.

Zdecentralizowany konsensus
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Stany te są utrzymywane przez konsensus sieci dyktowany w ramach najdłuższego dostępnego łańcucha 
bloków. Węzły są w stanie odtworzyć tę najdłuższą ścieżkę wprowadzając każdą zarejestrowaną transakcję 
zgodnie z jej kolejnością wystąpienia, aż do osiągnięcia stanu aktualnego (lub stanu w momencie 
ustanowienia jakiegokolwiek bloku w przeszłości).

Ponieważ stan użytkownika jest regularnie udostępniany i ulega modyfikacji za pomocą oprogramowania 
węzła, nie może być przechowywany na dysku twardym, w formacie zaszyfrowanym (w rzeczywistości, dla 
zapewnienia odpowiedniej wydajności, dane muszą pozostawać w pamięci RAM, co utrudnia kontrolę 
dostępu).

Zgodnie z założeniem, w ramach DasCoin Blockchain wszystkie dane znajdujące się w łańcuchu bloków są 
dostępne publicznie. Konta użytkowników (a tym samym salda powiązane z identyfikatorami kont) nie 
przechowują informacji umożliwiających identyfikację osób. Wszystkie dane osobowe przechowywane są na 
oddzielnych prywatnych serwerach uwierzytelniania, w szyfrowanej chłodni. W rezultacie, tylko sami 
użytkownicy znają identyfikatory własnych kont, a tym samym zachowują swoją prywatność przed 
obserwatorami z zewnątrz.

System DasCoin Blockchain musi pozostawać otwarty dla ogółu społeczeństwa, gdyż to zapewnia 
przejrzystość jego działania. Sprowadza się to do wymogu, aby badacz bloku (tzn. DasCoinExplorer.com) 
pokazał niefiltrowane bloki, wraz ze wszystkimi danymi dot. transakcji. Uczestniczący w Kontraktach 
Głębokiego Skarbca, użytkownicy mogą uruchomić własne Węzły Rejestru, w celu obserwowania łańcucha 
bloków i przekazywania zapytań o stanu (salda, konta i inne dane).

Serwer uwierzytelniania może ujawniać dane użytkowników do celów walidacji według standardu KYC, 
zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Użytkownicy mogą być o takim fakcie powiadamiani (oraz o 
występujących obowiązkach prawnych).

Ten model ochrony prywatności opera się na zaufaniu do usługi uwierzytelniania w ramach sieci DasCoin. 
Użytkownik może zasadnie oczekiwać ochrony swojej prywatności w ramach systemu, ponieważ jego salda 
pozostają nieznane stronom trzecim. Informacje o charakterze KYC są udostępniane w ramach systemów 
wymiany kryptowaluty na żądanie, zgodnie z obowiązującymi wymogami prawnymi. W usługę uwierzytelniania 
wbudowany jest silny bodziec nieujawniania stronom trzecim żadnych danych prywatnych, ponieważ mogłoby 
to zaszkodzić wartości sieci. Takie rozwiązanie redukuje także skalę zaufania, jaką użytkownik musi darzyć 
sieć. Jako że wszystkie transakcje są publiczne, nie ma możliwości manipulacji saldami czy stanem 
użytkownika.

Jedynym wymogiem jest zabezpieczenie serwerów uwierzytelniających przed włamaniami. Jest to jednakże 
zadanie znacznie łatwiejsze od zabezpieczania całej sieci, ponieważ obszar ataku jest w tym przypadku 
znacznie zawężony, a zatem kontrola dostępu może być tu ściśle regulowana. Przy założeniu odpowiedniego 
zabezpieczenia i udostępniania danych, potencjalne wtargnięcie i naruszenie bezpieczeństwa nie będą 
powodowały całkowitej utraty prywatności, gdyż atakujący może pozyskać tylko ograniczoną ilość danych o 
charakterze prywatnym.

Zdecentralizowany konsensus
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Szybka sieć węzłów

System DasEcosystem pokazuje nowe moce i możliwości, jako Blockchain i kryptowaluta, 
ponieważ Węzły Główne przechowują jedynie własny klucz prywatny podpisujący i wymagają od 
reszty sieci uwierzytelnienia. Oznacza to, że Węzły Główne ograniczają się do zatwierdzenia 
transakcji w oparciu o dane historyczne przed utworzeniem z nich bloku. Im szybciej Węzeł jest 
w stanie zweryfikować wszystkie podpisy i salda, tym szybciej może utworzyć blok i przejść do 
kolejnych działań. Dlatego też potwierdzenie i realizacja transakcji mogą przebiegać szybciej niż 
kiedykolwiek wcześniej.

Wysoka jakość sprzętu i konfiguracji sieci umożliwia lepsze przechwytywanie transakcji w skali 
światowej i w znaczny sposób podnosi niezawodność i stabilność obrotu. W efekcie tych 
usprawnień, sieć jest w stanie potwierdzać transakcje i umożliwia aktualizację sald w ciągu 
zaledwie 6 sekund. Optymalizacja w odniesieniu do oprogramowania Blockchain znacznie skróci 
czas wymagany na potwierdzenie i propagację bloków transakcji.
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Oprogramowanie 
pośredniczące – Middleware
DasNet to zaawansowana sieć przeznaczona do hostingu łańcucha bloków oraz zapewnienia 
powszechnego globalnego dostępu do realizowanych tam transakcji – ich wychwytywania i 
weryfikacji. Kryptowaluta DasCoin jest hostowana w specjalnie zaprojektowanej architekturze 
sieciowej zapewniającej niezawodność i potencjał rozbudowy sieci na skalę światową.

Infrastruktura sprzętowa 
Węzły Główne sieci DasNet są hostowane wyłącznie w centrach danych, w których dostęp do 
szafy serwerowej jest zabezpieczony fizycznie. Są kompatybilnie połączone z innymi centrami 
danych na całym świecie, poprzez bezpośrednie łącza dzierżawione zapewniające niezawodne i 
silnie powiązane pasmo przenoszenia. Takie podejście zapewnia sieci DasNet kontrolę nad całą 
ścieżką łączącą centra danych i pozwala na zapobieganie atakom typu „man-in-the-middle”, 
blokadę usługi (ang. denial of dervice, w skrócie DOS) i rozproszoną odmowę usługi (ang. 
distributed denial-of-service, w skrócie DDoS) pomiędzy węzłami utrzymującymi łańcuch bloków i 
jego łączność z usługą.

Obok wymienionych powyżej podstawowych elementów infrastruktury, sieć DasNet posiada dwie 
dodatkowe warstwy – obsługujące proces wychwytywania transakcji i zapewnienia łączności z 
siecią. Konfiguracja serwera obejmuje najnowocześniejsze, najwyższej jakości komponenty i 
ochronę przed wysokiego stopnia zagrożeniami, a także zapory sieciowe zgodne z rozwiązaniami 
sprzętowymi wykorzystywanymi powszechnie przez banki oraz w innych środowiskach 
wymagających zabezpieczeń wysokiego poziomu. Ponadto sieć DasNet jest utrzymywana na 
potężnych serwerach (44-rdzeniowych), co zapewnia efektywne wykorzystanie przestrzeni i 
zużycie energii elektrycznej, w celu uzyskania skalowalności odpowiedniej do bardzo dużego 
natężenia ruchu i wykorzystania w skali globalnej.

Sieć DasNet będzie dysponowała łącznie 33 Kluczowymi Węzłami Głównymi działającymi w 
centrach danych rozproszonych po całym świecie, w 33 różnych jurysdykcjach. Instalacje 
Kluczowych Węzłów Głównych będą się odbywały w tempie około 2 na miesiąc. W ramach sieci 
DasNet będzie też działało ok. 3.000 Kluczowych Węzłów Rejestru. Ponadto zawieranie 
Kontraktów Głębokiego Skarbca będzie skutkowało dodaniem do infrastruktury DasNet tysięcy 
Węzłów Wspólnotowych, Węzłów Głównych i Węzłów Rejestru.

Infrastruktura oprogramowania 
Łączność z łańcuchem DasCoin Blockchain zapewniana jest także na poziomie usługi 
oprogramowania, z umożliwieniem dostępu do usług podstawowych, przy jednoczesnym 
zachowaniu wysokiego stopnia odizolowania i zabezpieczenia. W ramach tych usług oferowane i 
zapewniane jest równoważenie obciążenia usług podstawowych, a także nadmiarowość i łatwość 
skalowania, ponieważ w miarę zwiększania się wykorzystania sieci wzrastać też może 
zapotrzebowanie na zasoby sieciowe.
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Dostęp do łańcucha DasCoin Blockchain wymaga konfiguracji umożliwiającej uprawnionym 
stronom przekazywanie odpowiednich informacji z łańcucha bloków i jego wewnętrznych operacji. 
Sieć podlega również stałemu całodobowemu monitoringowi i ma zapewnione wsparcie w tym 
samym wymiarze, dla utrzymania zdolności do świadczenia usług zewnętrznych, jak i utrzymania 
kluczowych parametrów usług podstawowych. Każdy z tych komponentów i usług umożliwia 
utrzymanie wysokiego tempa wytwarzania bloków oraz integralności całego procesu. 
Kryptograficzne połączenia pomiędzy wszystkimi działaniami i ich niezmienność stanowią 
zabezpieczenie przestrzegania zasad, jakimi kieruje się łańcuch DasCoin Blockchain i sieć DasNet.

Główny Zespół ds. Rozwoju 
Infrastruktura sprzętowa jest wdrażana i utrzymywana przez Główny Zespół ds. Rozwoju.

Cała infrastruktura oprogramowania jest opracowywana i utrzymywana przez Główny Zespół ds. 
Rozwoju. Zarząd odpowiada za zapewnienie, aby Główny Zespół ds. Rozwoju działał w 
najlepszym interesie całego ekosystemu. Węzły Główne pozostają pod kontrolą kadry 
kierowniczej ekosystemu, dyrektorów – członków Zarządu oraz znaczących interesariuszy ze 
społeczności użytkowników kryptowaluty DasCoin. Żadna osoba ani firma nie może kontrolować 
więcej niż trzech Węzłów Głównych w infrastrukturze DasNet.

Oprogramowanie 
pośredniczące – Middleware
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Włączanie uczestników do
systemu licencjonowania
Osoba lub podmiot chcący aktywować się jako uczestnik tej żądającej uwierzytelnienia sieci, musi wpierw 
uzyskać licencję. Oprogramowanie łańcucha bloków umożliwia uprawnienie usługi do przyłączenia i rejestracji 
nowego konta. Poziom Licencji, od którego zależy skala możliwego uczestnictwa osoby lub podmiotu w sieci, 
jest określany na podstawie Wartości (ilości środków wniesionych w euro lub Bitcoin).

Konta typu Skarbiec 
Na Kontach typu Skarbiec przechowywane są dane osobowe użytkowników i do tych właśnie kont 
przypisywane są licencje. Konto jest rejestrowane w łańcuchu DasCoin Blockchain, a Jednostka Licencjonująca 
udziela właściwej licencji. Po udzieleniu licencji, Konto typu Skarbiec jest zasilane Cyklami. Konta typu Skarbiec 
zawierają ograniczenia ilościowe transferu środków; ich poziom zależy od poziomu licencji i uwierzytelnienia. Z 
Konta typu Skarbiec można korzystać po połączeniu go z Kontem typu Portfel. Konto typu Skarbiec jest również 
przeznaczone do składania Cykli kierowanych do Kolejki Emisji kryptowaluty DasCoin.

Konta typu Portfel  
Konta typu Portfel świadczą uczestnikom sieci DasNet usługi wolnego obrotu. Konto to może akceptować 
przelewy z Konta typu Skarbiec i obsługiwać Przelewy Wychodzące oraz operacje przelewu środków na inne 
Konta typu Portfel i Konta typu Skarbiec w sieci. Posiadacz Konta typu Portfel może także korzystać z wielu 
funkcji dostępnych za pośrednictwem Portfela, w tym z możliwości głosowania oraz prowadzenia 
Wspólnotowych Węzłów Rejestru lub Wspólnotowych Węzłów Głównych (odpowiadających Kontraktom 
Głębokiego Skarbca).

Powiązania 
Wszystkie Konta typu Skarbiec muszą być powiązane ze swoimi Kontami typu Portfel. Te dwa typy kont są ze 
sobą wiązane i pozostaną nierozerwalnie połączone. Konto typu Portfel można połączyć z dowolną liczbą Kont 
typu Skarbiec, współużytkując je zależnie od decyzji użytkownika. Skuteczność tego rodzaju operacji 
powiązania kont jest uwarunkowana równoczesnym złożeniem podpisów z poziomu obu kont - typu Skarbiec i 
typu Portfel. Proces ten inicjuje Jednostka Licencjonująca wysyłając zabezpieczone zaproszenie w postaci 
e-maila i wiadomości SMS.

Standardy KYC i AML („poznaj swojego klienta” oraz przeciwdziałania praniu pieniędzy)

Korzystanie z sieci DasNet przez dowolną osobę lub podmiot gospodarczy warunkowane jest uzyskaniem 
licencji dla każdego z posiadanych Kont typu Skarbiec. Ponadto poziom udzielonej licencji i odpowiadające jej 
poziomy standardu KYC determinują autoryzowaną wartość dzienną przelewów z Konta typu Skarbiec na Konto 
typu Portfel. Licencja wyższego poziomu umożliwia posiadającej ją osobie lub podmiotowi na podwyższenie 
swojego poziomu weryfikacji, a dzięki temu uzyskanie dostępu do większej pojemności w systemie i wyższych 
uprawnień do podejmowania środków z konta. W ten sposób łańcuch bloków DasCoin Blockchain i sieć 
DasNet zapewniają pełną zgodność z międzynarodowymi uregulowaniami, które wymagają identyfikacji 
posiadacza konta i potwierdzenia jego dobrej opinii i kondycji przed dopuszczeniem do obrotu handlowego z 
pozostałymi uczestnikami systemu DasEcosystem. Zastosowanie tego rodzaju protokołu uwierzytelniania 
zapewnia wysoki poziom uczciwości pośród uczestników i najprawdopodobniej zapewni systemowi szerszą 
akceptację wśród jurysdykcji na całym świecie.
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Portfel sieciowy WebWallet
WebWallet jest zabezpieczonym punktem dostępu zapewniającym użytkownikowi łatwy dostęp do łańcucha 
DasCoin Blockchain oraz umożliwiający mu wchodzenie w interakcję z tzw. stanem globalnym poprzez 
sygnowanie transakcji. WebWallet to szyfrowany portfel z interfejsem klienta działającym w przeglądarce 
internetowej użytkownika, z zapleczem na serwerze aplikacyjnym hostowanym przez serwer sieciowy. 
WebWallet funkcjonuje jako punkt dostępu użytkownika do zabezpieczonej sieci Dascoin. Każde konto 
WebWallet daje użytkownikowi dostęp z jego kont typu Skarbiec i Portfel, oraz służy do przechowywania i 
potwierdzania oryginalnych informacji przekazywanych według standardu KYC i AML. Użytkownicy 
uwierzytelnieni przez WebWallet mogą uzyskiwać dostęp do istotnych dla nich danych ze stanu globalnego 
łańcucha bloków, w tym sald skarbcowych, zakupionych licencji, historii transakcji, itp.

WebWallet posiłkuje się magazynem urządzeń kryptograficznych dla potrzeb zarządzania kluczami i 
bezpiecznego sygnowania transakcji blokowych. Wykorzystywane w tym celu zastrzeżone urządzenie to 
tzw. Walidator. Może ono generować i przechowywać klucze prywatne według algorytmu ECDSA 
odpowiadające skarbcom użytkowników w łańcuchu bloków. Walidator jest również zabezpieczony kodem 
PIN i hasłem, co zapobiega jego ew. użytkowaniu niezgodnemu z przeznaczeniem, a także kradzieży 
kluczy.

Podczas podpisywania transakcji blokowych, WebWallet sprzęga się z Walidatorem. Użytkownik najpierw 
odblokowuje Walidator, aby następnie wymagany klucz prywatny ECDSA został przeniesiony do pamięci 
przeglądarki w aplikacji klientowskiej, w formacie JavaScript, po potwierdzeniu transakcji. Nie może 
przeprowadzić żadnej transakcji DasCoin bez sprawdzenia jej poprawności za pomocą w/w urządzenia 
kryptograficznego. System zapewnia w ten sposób najwyższy poziom bezpieczeństwa i zabezpieczenia w 
procesie uwierzytelniania transakcji. Klucz jest przechowywany w pamięci przez najkrótszy możliwy czas 
niezbędny do sygnowania transakcji, po czym jest usuwany z pamięci kont klienta. Klucz prywatny nigdy nie 
jest „gorący” – nigdy nie wchodzi do sieci, nawet w formie zaszyfrowanej.

Użytkownik może wykonać kopię zapasową mnemonika składającego się z 24 słów wykorzystywanych 
jako entropia do generowania klucza prywatnego. W przypadku kradzieży lub utraty urządzenia, użytkownik 
może użyć mnemonika do odtworzenia oryginalnego klucza prywatnego, odzyskując tym samym dostęp do 
swojego konta.

GłębokiSk

Skarbiec
“Gorący” Portfel

Wymiany zewnętrzne Wymiana wewnętrzna

Opcje wypłaty

Karta debetowa Przelew
zewnętrzny BTC
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Emisja DasCoin

Proces wytwarzania i dystrybucji nowej kryptowaluty DasCoins określa się szeroko mianem 
Emisji. Osoba lub podmiot uzyskuje w ten sposób możliwość przechowywania wartości w postaci 
kryptowaluty Das Coins. Aby pozyskać DasCoins, należy przekazać sieci Cykle, a następnie 
uzyskać miejsce w Kolejce Emisji DasCoin. DasCoins są przekazywane na kolejne konta w 
kolejności dystrybucji, zgodnie z zasadą „pierwszy na wejściu, pierwszy na wyjściu”. W kolejnych 
Interwałach Dystrybucji DasCoin, określona kwota DasCoins jest rozdzielana pomiędzy 
uczestników ustawionych w kolejce.

Ilość DasCoins do odbioru jest regulowana zmiennym kursem konwersji, inaczej określanym jako 
Częstotliwość, który działa w ten sposób, że ilość dostarczonych Cykli podzielona przez 
Częstotliwość równa się liczbie DasCoins, która zostanie przydzielona danemu użytkownikowi. 
Cykle są odliczane z salda konta w chwili ich złożenia, a w chwili dystrybucji jednostki DasCoins 
są automatycznie przenoszone na konto przez oprogramowanie łańcuch bloków.

Dystrybucja odbywa się zgodnie z algorytmem przedstawionym poniżej:
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Emisja DasCoin

Okresowo, zgodnie z wcześniej ustalonym Interwałem Aktualizacji, wszystkie salda Cyklu będą 
podlegały aktualizacji, a salda na kontach – podwojeniu. Wartość Cykli, które znalazły się już w 
Kolejce Emisji DasCoin, nie będzie podlegała zmianie (chyba że są one powiązane z kontem, 
gdzie założona została Blokada Częstotliwości).

1d 2d 3d 4d 5d 6d 7d 8d 9d 10d 11d 12d 13d 

POZYCJA W KOLEJCE

MASZYNA MENNICZA
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Wymiana wewnętrzna w
ramach łańcucha bloków
Łańcuch DasCoin Blockchain uwzględnia także zdecentralizowaną wymianę – autonomiczny 
handel, rozliczanie i rozrachunek. Dzięki temu licencjonowani użytkownicy chcący realizować 
określone formy obrotu nie muszą przenosić swojej waluty na rachunki powiernicze, co jest 
wymogiem na scentralizowanych giełdach. Przykładowo WebEuro są również aktywami 
kryptograficznymi, podobnymi do kryptowaluty DasCoin, a zatem ich posiadacz może wymienić 
DasCoin na nominały euro bezpośrednio w łańcuchu bloków, bez wycofywania środków z portfela.

Pozwala to znacznie zmniejszyć skalę kradzieży przez strony trzecie, a także upraszcza handel i 
wymianę bezpośrednią na narodowe waluty fiducjarne. Licencjonowany użytkownik łańcucha 
bloków kryptowaluty DasCoin może przelać środki w euro znajdujące się na jego koncie 
WebWallet bezpośrednio na swoje konto bankowe, korzystając z funkcjonalności przelewu 
wychodzącego Wire Out.
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Zarządzanie siecią

Węzły Głosujące 
Zarządzanie walutą DasCoin rozpoczyna się od Węzłów Głosujących, które działają z poziomu Kont typu 
Portfel utrzymujących co najmniej 10.000 DasCoins i które zobowiązały się utrzymywać tę kwotę przez co 
najmniej 2 lata w ramach Kontraktu Głębokiego Skarbca. Wszystkie Węzły Głosujące mają zapewniony 
wpływ na sposób eksploatacji sieci w drodze uczestnictwa w regularnych wyborach do Zarządu DasCoin, 
aktywnie zgłaszając kandydatów na członków Zarządu DasCoin i uczestnicząc w przyszłych referendach 
dotyczących spraw o znaczeniu krytycznym.

Zarząd DasCoin  
Łańcuch DasCoin Blockchain umożliwia Zarządowi regulowanie parametrów sieci. W skład Zarządu 
DasCoin wejdą członkowie wybrani w wyborach przez Węzły Głosujące. Zadaniem Zarządu jest:

1. proponowanie i modyfikacja parametrów łańcucha, tak aby wspierały one prawidłowe funkcjonowanie i 
rozwój sieci, 

2. delegowanie niektórych zadań zarządczych niektórym uczestnikom łańcuch bloków posiadającym status 
kierowniczy (takich jak wydawanie i uwierzytelnianie licencji),

3. kontrolowanie zakresu kompetencji wspomnianych uczestników o statusie kierowniczym poprzez 
wykonywanie swoich kompetencji do odcięcia tych uczestników od sieci.

Sam Zarząd nie ma wpływu na stan bazy danych ani na konstrukcję łańcucha bloków DasCoin Blockchain 
– programowo nie jest w stanie wprowadzać w niej jakichkolwiek zmian. Jako że sieć samodzielnie 
zarządza i utrzymuje stan systemu i rejestr transakcji, jedynym sposobem na wprowadzenie jakichkolwiek 
niepożądanych zmian pozostaje zakłócenie działania większości Węzłów Głównych.

Przyjęto założenie, że w skład Zarządu wejdzie 7 osób – Dyrektorów, każdy z pełnym prawem głosu. 
Ogólnie rzecz biorąc, każdy z Dyrektorów będzie powołany na sześcioletnią kadencję, a kadencje 
pierwszych Dyrektorów będą przedłużone (o 2-6 lat), w celu zapewnienia ciągłości w przekazywaniu 
doświadczenia. Do zarządzania ekosystemem DasCoin wymagana jest liczba minimum 3 Dyrektorów, a 
Zarząd może składać się z maksymalnie 9 członków.

Zarząd ma się składać z 7 indywidualnych dyrektorów, z których każdy dysponuje pełnym prawem głosu. 
Ogólnie rzecz biorąc, każdy z dyrektorów ma sześcioletnią kadencję, chociaż pierwsi dyrektorzy będą mieli 
zróżnicowane kadencje (2-6 lat) w celu zapewnienia ciągłości doświadczenia. Do zarządzania 
ekosystemem DasCoin wymagane jest minimum 3 dyrektorów oraz maksymalnie 9 osób w zarządzie.

Ponadto w skład Zarządu wejdzie członek – Rzecznik, który nie uczestniczy w głosowaniach, ani nie 
sprawuje żadnych obowiązków zarządczych, ale uczestniczy we wszystkich posiedzeniach Zarządu 
czuwając nad niezależnością i przejrzystością procesu decyzyjnego Zarządu.
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Występuje też Dyrektor Wykonawczy, który podlega Zarządowi i jest odpowiedzialny za zapewnienie 
realizacji i egzekwowania wszystkich podjętych przez Zarząd decyzji. Dyrektor Wykonawczy uczestniczy we 
wszystkich posiedzeniach Zarządu bez prawa głosu. Dyrektor Wykonawczy odpowiada za bezpośrednią 
kontrolę nad wszystkimi organami w łańcuchu bloków.

Organy łańcucha Blockchain 
Kompetencje organów łańcucha wprowadzono z myślą o zapewnieniu płynnej obsługi wprowadzania do 
łańcucha bloków danych użytkownika spoza systemu. Problemem systemów całkowicie 
zdecentralizowanych jest trudność zapewnienia wiarygodnych danych na wejściu. Przykładowo 
kryptowaluta Bitcoin jest tworzona wewnętrznie w łańcuchu bloków i jedynie przenoszona w jego ramach. 
Tzw. dowód wartości uzyska uznanie, jeśli istnieje pewność, że użytkownik rzeczywiście wnosi określoną 
wartość do sieci. Wartość nie może istnieć bez niezależnego obserwatora – do weryfikacji tego, czy 
użytkownik przekazał systemowi pewną wartość potrzebny jest bezstronny obserwator.

Zakres kompetencji każdego organu w sieci skonfigurowano zgodnie z następującymi zasadami:

1. zabezpieczenia uniemożliwiają organowi wykonanie jakiegokolwiek znaczącej skali działania mającego 
niepożądany wpływ na stan sieci, ponieważ sieć może powrócić do stanu niezawodności „failsafe”, 

2. działania organu są sprawdzane przez oddzielny organ uwierzytelniający, zaprogramowano także środki 
służące minimalizacji ryzyka zmowy, 

3. stworzono zachęty do działania w najlepszym interesie sieci,

4. Każde celowo szkodliwe działanie uczestnika będącego organem łańcucha będzie widoczne, a jej konto 
zostanie oznaczone jako niegodne zaufania, odcięte od sieci, a użytkownik ukarany.

Zarząd – Rada

Rzecznik

Jednostka
Licencjonująca

Uwierzytelnianie
licencj

Jednostka ds.
WebEuro

Uwierzytelnianie
WebEuro

Jednostka ds.
KYC

Uwierzytelnianie
KYS

Dyrektor

Zarządzanie siecią
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Zarządzanie siecią
Realizowane operacje 
Zarząd ustala procedury i zapewnia prawidłową realizację następujących zadań: poziom Częstotliwości w 
każdym interwale 2-tygodniowym; wielkość Bloków Emisji na początku każdego Interwału Aktualizacji; 
rozmiar Super Bloków i Bloków Skarbca; propozycje dotyczące Węzłów Głosujących; wykorzystanie 
środków z Bloków Skarbca; autoryzacja Węzłów Głównych i Węzłów Rejestru w ramach infrastruktury 
DasNet; działania interwencyjne w momentach kryzysowych i inne elementy (wymienione poniżej w ramach 
tzw. Parametrów Zarządu).

Dyrektor Wykonawczy nadzoruje efektywność działania wszystkich organów łańcucha oraz funkcji KYC, 
zarządza strumieniem propozycji zgłaszanych Zarządowi, ułatwia realizację referendów w przypadku 
przekroczenia ustalonych progów, jest odpowiedzialny za egzekwowanie wszystkich inicjatyw i decyzji 
Zarządu i ponosi przed Zarządem pełną odpowiedzialność za wszystkie operacje realizowane w systemie.

Organy łańcucha Blockchain nadzorują proces udzielania i uwierzytelniania Licencji oraz WebEuro, pod 
nadzorem Dyrektora Wykonawczego.

Częstotliwość jest regulowana w okresach dwutygodniowych. Proces ten, leżący w wyłącznej kompetencji 
Zarządu, polega na wyborze z szeregu dostępnych algorytmów tego, który najlepiej odzwierciedla bieżący 
stan rozwoju sieci. Uwzględnione przy tym czynniki podstawowe obejmują: całkowitą liczbę Cykli w 
systemie; Ilość Cykli dopuszczonych w okresie ostatnich 2 tygodni; szybkość wzrostu Cyklu w okresach 
poprzednich oraz prognozowany wzrost Cykli w systemie.

Aktualizacje obejmują automatycznie cały system, w określonych terminach, począwszy od 108 dnia licząc 
od uruchomienia łańcucha DasCoin Blockchain. Jest mało prawdopodobne, aby ów przyjęty przedział 
czasowy (tzw. interwał) uległ zmianie w przyszłości, jednak zmiana taka leży w kompetencji Zarządu, jeśli 
uzna on, że   jest ona wymagana. Wszystkie Kontrakty Głębokiego Skarbca również funkcjonują 
automatycznie. Z natury, procesy emisji, aktualizacji i prowadzenia Kontraktów Głębokiego Skarbca są 
umowami inteligentnymi – uruchamianymi automatycznie i wbudowanymi bezpośrednio w ekosystem 
DasCoin.

Parametry globalne 
Poniżej przedstawiono zestaw parametrów, w odniesieniu do których Zarząd kryptowaluty DasCoin może 
proponować zmiany:

Jednostka Licencjonująca  
Uprawnienie do przypisywania licencji do Konta typu Skarbiec oraz do określenia poziomu licencji.

Jednostka Uwierzytelniająca Licencje  
Uprawnienie do anulowania wydania nowej Licencji do konta w przypadku wystąpienia błędu.

Jednostka Wydająca WebEuro  
Uprawnienie do przenoszenia salda WebEuro na Konto typu Skarbiec. 
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Jednostka Uwierzytelniająca WebEuro  
Uprawnienie do anulowania przydziału salda WebEuro na konto w przypadku wystąpienia błędu.

Data Aktualizacji Cyklu i Interwał Cyklu  
Dokładna data Aktualizacji i Interwału Aktualizacji. Aktualnie Interwał Aktualizacji jest ustalony na 108 dni i 
nie przewiduje się jego zmiany w czasie nieokreślonym.

Częstotliwość  
Częstotliwość to współczynnik wymiany, z jakim Cykle można wymienić na kryptowalutę DasCoin, w ramach 
procesu jej emisji.

Blok 
Miara skumulowanych transakcji. Aktualnie system rejestruje bloki zgodnie z wyznaczonym okresem 
określanym mianem Interwału Bloku.

Interwał Bloku 
Interwał bloku to czas potrzebny do utworzenia potwierdzenia pojedynczego bloku transakcji. Domyślnie 
transakcje są potwierdzane co 6 sekund. W przyszłości ten czas zostanie skrócony, wskutek procesu 
optymalizacji kodu podstawowego. 

Blok Emisji 
Ilość kryptowaluty DasCoins rozprowadzana po zakończeniu każdego Interwału Emisji.

Interwał Emisji 
Interwał Emisji to czas potrzebny do utworzenia Bloku Emisji. Domyślnie Interwał Emisji w systemie trwa 10 
minut. Nie przewiduje się by parametr ten został kiedykolwiek zmieniony. 

Okres Konserwacji 
Liczba bloków, które muszą przejść zanim zostanie wykonana konserwacja łańcucha bloków.

Elementy pomijane podczas konserwacji 
W Okresie Konserwacji niektóre bloki zostaną pominięte. Parametr ten określa, ile z nich system powinien 
pominąć w Okresie Konserwacji.

Super Blok 
Ilość DasCoins rozprowadzana po zakończeniu każdego Interwału Super Bloków różnego typu. Wielkość 
Super Bloków wyraża się jako odsetek skumulowanych DasCoins rozprowadzanych przez Bloki Emisji w 
danym Interwale Super Bloku. Występują 3 rodzaje Super Bloków, z których każdy odpowiada konkretnemu 
Kontraktowi Głębokiego Skarbca: Super Bloki Głosujące, Super Bloki Rejestru i Super Bloki Główne.
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Długość nazwy/skrótu konta: 3 do 63 znaków

Wielkość transakcji: 1024B

Czas pomiędzy blokami: 6 sekund

Czas pomiędzy okresami konserwacji: 1 dzień

Trwanie konserwacji (liczba pominiętych bloków): 3 bloki

Czas pomiędzy Aktualizacjami: 108 dni

Czas pomiędzy emisjami (Interwał Emisji): 10 minut

Interwały Super Bloków 
Interwały Super Bloków to czas potrzebny do utworzenia Super Bloków. W systemie występują 3 rodzaje 
Interwałów Super Bloków, z których każdy odpowiada właściwemu typowi Super Bloku. Interwały Super 
Bloków Głosujących trwają 1 tydzień, Interwały Super Bloków Rejestru trwają 2 tygodnie, a Interwały Super 
Bloków Głównych trwają 3 tygodnie.

Blok Skarbca 
Ilość kryptowaluty DasCoins rozprowadzana po zakończeniu każdego Interwału Bloku Skarbca. Podobnie 
jak w przypadku Super Bloków, ilość Bloków Skarbca wyraża się jako odsetek skumulowanych DasCoins 
rozprowadzonych przez Bloki Emisji podczas Interwału Bloku Skarbca.

Interwał Bloku Skarbca 
Interwał Bloku Skarbca to czas potrzebny do utworzenia Bloku Skarbca. Domyślnie Interwał ten trwa 4 
tygodnie.

Maksymalna Wielkość Bloku 
Maksymalna Wielkość Bloku to maksymalna wielkość, jaką może posiadać blok w łańcuchu bloków, 
wyrażona w bajtach.

Maksymalna Wielkość Transakcji 
Maksymalna Wielkość Transakcji to maksymalna dopuszczalna wielkość pojedynczej transakcji, wyrażona w 
bajtach.

Maksymalna Liczba Świadków 
Maksymalna liczba świadków to maksymalna liczba Węzłów Głównych, które mogą być aktywne w sieci.
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Efektywność Ogólna
Systemu
Kryptowaluta Bitcoin i łańcuchy oparte na rozwidleniach Bitcoin opierają się na bazie danych 
obiektów UTXO dla potrzeb śledzenia sald bit-monet każdego adresu/konta. W systemie Bitcoin 
każda transakcja zużywa (wydatkuje) wyniki transakcji poprzednich i generuje nowe wyniki, które 
zostaną wykorzystane w przyszłych transakcjach, tworząc nowy stan „niewykorzystanego wyjścia 
transakcyjnego” (UTXO), które może zostać użyte tylko raz. Choć model ten ma pewne korzystne 
właściwości matematyczne i zapobiega podwójnemu wydatkowaniu Bitcoina, ma również poważne 
ograniczenia: jest niepotrzebnie skomplikowany i z natury nieokreślony pod względem formy, a 
zatem nie przystaje do zastosowań, które z natury wymagają określenia stanu, takie jak obrót 
aktywami niestandardowymi czy oszczędnościowy charakter kontraktów inteligentnych.

W odróżnieniu od takiego podejścia, łańcuch DasCoin Blockchain opiera się na wspólnym stanie 
łańcucha – na utrzymywanej w pamięci bazie danych zawierającej obiekty o określonym stanie, 
powiązane z danymi użytkownika, takimi jak konto, salda DasCoin (ew. także innych aktywów), z 
informacjami nt. emisji, takimi jak Kolejka Emisji DasCoin, z informacjami dot. wykonania 
Inteligentnych kontraktów, itp. Węzły łańcucha bloków tworzą stan, łącząc transakcje z poprzednich 
bloków. Konsensus co do stanu łańcucha osiąga się podążając za najdłuższym łańcuchem bloków, 
które węzeł jest w stanie uchwycić. Stan łańcucha bloków jest w pełni odtwarzalny na drodze 
układania transakcji według kolejności ich realizacji.

Jednym z głównych celów łańcucha DasCoin Blockchain jest zapewnienie dużej szybkości 
realizacji transakcji. Ponieważ każdy węzeł przechowuje współużytkowany stan w pamięci, 
transakcje można szybko zweryfikować w sieci. To znacznie zwiększa liczbę transakcji, które 
można zawrzeć w bloku, i tym samym zwiększa ogólną przepustowość sieci. Ponieważ nie 
występuje tu żądanie przedstawienia „dowodu pracy” wymaganego przy sygnowaniu bloku, każdy 
świadek może szybko zebrać i zweryfikować transakcje w odniesieniu do stanu globalnego, 
stworzyć blok ważnych transakcji, podpisać je kluczem podpisującym blok i przekazać tak 
sygnowany blok do reszty sieci. Węzły mogą również szybko cofnąć transakcje w przypadku 
nieuzyskania przez nie konsensusu, zarówno w przypadku odrzucenia bloku (który znalazł się w 
krótszej części rozwidlenia, w momencie uzgadniania rozwidleń) jak i z powodu wygaśnięcia 
transakcji przed uwzględnieniem jej w bloku.
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Weryfikacja integralności
łańcucha bloków
Łańcuch DasCoin Blockchain to kryptograficznie powiązana seria bloków. Bloki te tworzą trwały 
zapis transakcji zweryfikowanych i potwierdzonych przez Węzły Główne, gdzie utrzymywane są i 
rejestrowane uprawnienia w ramach łańcucha bloków. Dlatego też każda akcja zapisana w 
łańcuchu bloków ma swój stały i niepowtarzalny identyfikator.

Dzięki tym cechom systemu, cała historia działań w łańcuchu bloków może być w dowolnym 
momencie odtworzona i sprawdzona pod kątem integralności. Audytorowi można przyznać 
upoważnienie do stosowania narzędzi programowych, które oceniają i sprawdzają, czy salda 
wszystkich akcji są spójne i poprawne. Wyklucza to możliwość manipulacji treści utrzymywanych w 
łańcuchu bloków ze strony głównego interesariusza lub operatorów łańcucha, lub kogokolwiek 
starającego się włamać z zewnątrz. Wszelkie działania polegające na wprowadzeniu jakiejkolwiek 
zmiany wymagają podpisu właściciela treści. Właściciel konta jest jedynym upoważnionym do 
wprowadzania zmian w saldzie, a operatorzy nie są w stanie dokonać złośliwego lub 
wymuszonego przeniesienia środków czy zmiany salda.

Zgodnie z procedurą odpowiedzialnego nadzoru nad Zarządem, wymogiem jest powołanie 
niezależnej zewnętrznej firmy specjalizującej się w rachunkowości, z zadaniem weryfikacji 
autentyczności wszystkich działań w ramach łańcucha bloków. Firma ta będzie wynagradzana ze 
środków Skarbca pozostającego pod kontrolą Zarządu i uzyska pełny dostęp do co najmniej 2 
Węzłów Rejestru w zakresie kierowania zapytań i testowania, zgodnie z przyjętą przez siebie 
procedurą weryfikacyjną. Weryfikacja dokładności i integralności łańcucha bloków DasCoin 
Blockchain odbywać się będzie co miesiąc, a wyniki przeprowadzonych procedur testowych będą 
udostępniane wszystkim uczestnikom systemu DasNet.

Celem przeprowadzania comiesięcznej procedury weryfikacji integralności łańcucha bloków jest 
zwiększenie zaufania w systemie. Procedura ta została zaprojektowany w celu ochrony 
bezpieczeństwa sieci i prywatności jej uczestników, przy jednoczesnym zapewnieniu zewnętrznej 
firmie specjalizującej się w rachunkowości pełnego dostępu do aktywnych Węzłów Rejestru w 
ramach systemu i zapewnieniu całkowitej przejrzystości w odniesieniu do całości działań w 
łańcuchu DasCoin Blockchain.
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Dalsza ekspansja i adaptacja

Wartość użytkowa systemy rośnie w miarę wzrostu liczby uczestników sieci. Aby osiągnąć cel 
rozbudowy sieci, w oprogramowanie sieci wbudowano system marketingowy oparty na 
rekomendacji, w ramach którego każdy uczestnik jest nagradzany proporcjonalnie do jego wkładu w 
rozwój sieci. Sieć ta nie zużywa środków na pokrycie kosztów pracy wydobywczej w modelu 
„dowodu pracy”, a oferuje uczestnikom zachęty do uczestnictwa w ekspansji sieci.

Tego typu system motywacyjny jest możliwy dzięki wewnętrznej efektywności modelu osiągania 
konsensusu opartego na przedstawieniu „dowodu licencjonowania”. Zamiast obciążeń kosztami 
finansowym niezbędnymi do zapewnienia ochrony skonfigurowanej w modelu systemów otwartych 
sieci serwerów typu peer-to-peer, system DasCoin Blockchain wykorzystuje znacznie skuteczniejszy 
sposób osiągnięcia konsensusu.

Poprzez połączenie elementów charakterystycznych dla modelu scentralizowanego z cechami 
modelu zdecentralizowanego, system ten samo zarządza się za pomocą wysoce skutecznej metody 
osiągania konsensusu uwzględniającej adekwatny tryb wyboru losowego. Dzięki zastosowaniu 
architektury systemów zamkniętych, sieć korzysta ze wszystkich zalet protokołu blokowego, jednak 
bez ponoszenia kosztów, nieefektywności i problemów z bezpieczeństwem występujących w 
zdecentralizowanej architekturze systemów otwartych. Uzyskane z punktu widzenia wydajności 
efekty zastosowania tego modelu udostępniania łańcucha bloków, w połączeniu z umową licencyjną, 
pozwalają tej sieci na zaoferowanie zwolennikom zachęt do promowania jej zalet i poszerzenia jej 
zasięgu na skalę światową.

Struktura systemu uwzględnia zagrożenia charakterystyczne dla sieci nowych, a system nagradza 
uczestników proporcjonalnie do ich wpływu na rozwój sieci. Dynamika ta tworzy silny bodziec 
marketingowy do rozbudowy sieci.
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Podsumowani

W dotychczasowych wdrożeniach nie kładziono dostatecznego nacisku na wymogi dotyczące 
infrastruktury stanowiącej podstawę wdrożenia łańcucha bloków, w szczególności na jej 
elementy zapewniające niezawodność, dostępność, skalowalność i łatwość konserwacji. 
Właśnie te kluczowe czynniki decydują o tym czy łańcuch bloków uzyskania trwałą pozycję w 
życiu finansowym użytkowników mainstreamowych. W technologii łańcucha bloków brakowało 
całej warstwy zapewnienia jakości, a to głównie z powodu nieodłącznych ograniczeń 
zdecentralizowanego modelu przyjętego przez większość wdrażających technologię blockchain.

Podczas projektowania kryptowaluty DasCoin uwzględniono wszystkie problemy, które 
utrudniają innym walutom cyfrowym przejście do powszechnego użytku. DasCoin skonstruowano 
z myślą o zapewnieniu większego bezpieczeństwa, efektywności, wydajności i skalowalności. 
Ekosystem DasCoin korzysta z efektywności swojej infrastruktury sieciowej do tworzenia zachęt 
do jej ekspansji. W rezultacie powstaje system wartości cyfrowej zbudowany na zdrowych 
zasadach kreacji pieniądza, który nadaje się idealnie do zaoferowania użytkownikom 
mainstreamowym na całym świecie.

System DasCoin w pełni realizuje ideał „Internetu zaufania”, w którym uwierzytelnieni 
użytkownicy mogą obracać wszelkiego rodzaju aktywami za pośrednictwem wyspecjalizowanej 
wirtualnej sieci prywatnej. Rzeczywistością staje się świat transakcji ponad granicami 
przeprowadzanych we wszystkich możliwych odmianach aktywów cyfrowych zawieranych w 
dowolnym miejscu na świecie, o każdej porze dnia i nocy, w trybie natychmiastowym, 
bezpiecznie i praktycznie bezkosztowo. Należ mieć na uwadze to, że to dopiero początek tego, 
co umożliwia ekosystem DasCoin.

Możemy uzyskać dostęp do wszystkich tych możliwości obdarzając zaufaniem paradygmat 
cyfrowy. Przedmiotem zaufania jest tu kryptowaluta DasCoin - a DasCoin jest walutą godna 
zaufania. W miarę wzrostu świadomości, DasCoin odblokuje drogi do bezprecedensowego 
poziomu dobrobytu na całym świecie.



SECURITY

UTILITY

CAPITAL 
APPRECIATION

LIQUIDITY

TRUST
Blockchain

Authenticated
Network KYC

W
ebW

allet
The Validator

Ha
rd

ware
 

W
all

et
Sy

ste
m

W
all

et
NetLeaders

Global M
arketing N

etwork

Bo
ar

d 
an

d 
Vo

tin
g N

odes

DasPay

Hy
br

id
 S

tru
ctu

re

Exchange Services  Global ECN

E�ciency

of the System

3rd Party
Account Verification

VP
N

Sm
art Contracts

Blockchain-as-a-Service
Network Services

SU
PER BLO

C
KS

Regulatory 
Compliance Infrastructure-as-a-Service

Pr
iva

cy

Equita
ble

 D
ist

rib
ut

io
n 

Pro
of

 o
f V

al
ue

6 SecondsSpeed of Transactions Tra
de 

Fin
an

ce

Core and 

Comm Nodes 

Proof of License Consensus

Optim
ized for Business Transactions

w/
o 

An
on

ym
ity



 
Copyright 2017 
DasCoin.com


