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Цей офіціальний документ є робочою версією, яка може бути переглянута та змінена.

Аннотація
ETHEROS – це повноцінний, децентралізований світ у вигляді платформи,
яка виконує роль соціальної мережі на основі блокчейну Ethereum з
елементами гри у віртуальну реальність (VR), в якій цільові користувачі
(гравці) отримують або купують конкретні «фрагменти» простору, місця
або речей за допомогою нативного токена Etheros (ETS). Нативний токен
платформи можна придбати за криптовалюту Ethereum.
Etheros – це не тільки децентралізована платформа, це теж концепція
нового децентралізованого світу, де кожен може стати власником і
користувачем будь-якого місця чи речі відповідно до своєї уяви. Це світ, в
якому соціальна рівновага з чітко визначеними і прозорими правилами та
повагою до власності пропонує нову можливість усім людям, незалежно від
їх місцезнаходження чи соціального статусу.
Etheros надає нове, цифрове значення кожній людині та всьому, що
створено або відкрито у віртуальному світі на зразок Землі. Etheros – це
віддзеркалення світу, в якому ми живемо, де кожен учасник може отримати
щось для себе назавжди.
На наступному етапі кожен користувач може вільно управляти своїм
простором, місцем і тим, що в ньому знаходиться, а також купувати і
продавати цінності іншим користувачам. Саме завдяки цій цінності, яку
кожен користувач будує індивідуально, як його ситуація, так і ситуація
багатьох інших людей можуть дійсно змінитися. Однак найголовніше, що
кожна така цінність може зберігатися у вигляді заощадження, продаватися
або передаватися іншим фізичним або юридичним особам.
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У сьогоденному комерціалізованому світі багато підприємств та корпорацій
хотіли б брати участь у сучасних заходах, а необхідність визначити свою
роль і виділитися серед конкурентів створює можливість для власника
даної цінності отримати фінансовий прибуток.
У той же час це важливий іміджевий та маркетинговий фактор для цих
підприємств та корпорацій, що збільшує шанси на отримання максимальної
вигоди зі своєї цінності. Кожен власник місця, простору або речі визначає
його призначення. Спочатку користувачі отримують квадрат простору
розміром 1 км2. Кожен такий квадрат визначається набором декартових
координат (x, y) на карті. Це відноситься до всіх континентів, земельних
ділянок та островів. Моря та океани не належать нікому, вони є спільною
власністю всіх користувачів світу Etheros. Кожна ділянка (квадрат),
отримана користувачем, є портативним цифровим ресурсом на основі
блокчейнів Ethereum. Щоб отримати власний простір, необхідно придбати
нативний токен Etheros або його частину під назвою Etos під час
попереднього продажу та використовуючи децентралізовані протоколи та
обміни. На цій підставі користувач може виконувати будь-яку діяльність в
програмі та застосувати різні дії, раніше недоступні в такій розширеній
формі. Біла книга, тобто документ проекту, представляє ідею творця,
технічні умови та економічну систему планети Etheros – нової справедливої
Землі, децентралізованої серед її користувачів.
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1.0 ВСТУП
Etheros надає комплексні рішення для зберігання цінностей у віртуальному
світі під назвою Etheros, який створено за подобою Землі, але з новими
справедливими правилами суспільного життя і співпраці. Основою
власності є простір, в якому користувачі можуть виконувати будь-які
необхідні діі, заробляти гроші та взаємодіяти з усіма користувачами світу
Etheros. Кожен простір має свій ідентифікатор і привласнюється
користувачеві. На розсуд власника його можна зберегти, обміняти,
передати або продати іншому користувачеві. Крім того, поверхні
дозволяють отримувати постійний фінансовий прибуток в залежності від
того, як вони використовуються власником, орендарем чи іншою особою,
яка керує даним простором.

2.0 ІДЕЯ
Ідея створення сховища цінностей у формі програми (сьогодні ми б назвали
це додатком) з'явилася на зламі 2008 і 2009 років, коли засновник і
творець Etheros постраждав від фінансової кризи 2008 року. Напевно всі
пам’ятають цю кризу, багато з нас навіть відчули її наслідки на собі. З
одного боку, ЗМІ заявили, що це була криза, спричинена жадібністю та
надмірним ризиком. З іншого боку, кілька економістів зазначали, що
звинувачувати "жадібність" у кризі - це все одно, що сказати, що сила
тяжіння винна в авіакатастрофах. У той же час політики США, як
республіканці, так і демократи, відповідальні за закони та нормативні акти,
розроблені та впроваджені протягом багатьох років у співпраці з
основними ЗМІ вирішили, що у фінансовій катастрофі винен вільний ринок,
а найкращим вирішенням проблеми може бути посилення регулювання та
контролю, державне втручання та збільшення боргу. Слова Тома Вудса
дуже влучно відтворюють цю ситуацію: «всі шукали винного в руйнуванні
меблів, але ніхто не помітив, що посеред вітальні стояв великий рожевий
слон». Слоном в цій ситуації було втручання Федеральної Резервної
Системи та уряду у вільний ринок.
Незалежно від суперечливих поглядів, які розділяли суспільство тоді і які
розділяють його сьогодні, слід визнати, що жадібність була домінуючим
чинником, який призвів до цієї катастрофи. Через жадібність банків багато
людей опинились на межі банкрутства. Тоді багато хто зрозумів, що світ,
яким ми його знаємо, не працює належним чином для суспільства. Наші
засоби можуть знецінитися за одну ніч, можуть бути страчені через
інвестиційні помилки банків або конфісковані урядом. Власні активи та
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майно можуть бути передані для погашення боргів, спричинених
ризикованою грою банкірів. У той же час частина громадськості
усвідомила, що переважна більшість фінансових ресурсів, доступних на
ринках, належать невеликій групі людей, які готові спекулювати і
ризикувати вартістю цих коштів, щоб реалізувати свої амбіції з точки зору
макроекономічного розвитку та впровадити передові фінансові стратегії,
що в довгостроковій перспективі призвело до цієї кризи. Творцеві світу
Etheros стало зрозуміло, що існує потреба в рішенні, яке зупинило б
знецінення його вартостей і в той же час зробило переведення коштів
більш доступним, незалежно від місця, до якого вони мають бути
переведені. Він також зрозумів, що це стало нагальною потребою,
зважаючи на політичну та економічну невизначеність чи навіть ризик
виникнення збройного конфлікту, викликаного кризою та втратою урядом
політичної рівноваги. Рішення, яке дозволить легко зберігати та
відтворювати свої кошти на комп’ютері навіть у найвіддаленішому куточку
світу без ризику того, що ці кошти будуть конфісковані під час
прикордонного контролю, вилучені силовими службами або особами з
ворожими намірами.
Відповіддю могло б стати рішення, засноване на послідовності символів,
таких як пароль, шифр або код, які легко запам’яти, у формі речення,
цифр, зображень чи предметів, які можна миттєво пригадати, або за
допомогою простої послідовності спеціальних символів у разі втрати носія,
на якому спочатку зберігалися кошти.
На той час технологія децентралізованих рішень, не кажучи вже про їх
застосування, була невідомою, а сам біткойн тільки починав свій важкий,
але цінний підйом, щоб стати сховищем вартості, яке ми знаємо сьогодні.
Якщо подивитися з ширшої перспективи, з 1998 року і до видобутку блоку
генезису біткойнів у 2009 році, навіть сам доступ до Інтернету не був таким
розповсюдженим у деяких країнах так, як сьогодні, включаючи країну
творця Etheros. Інтернет був дорогою преміум-послугою з обмеженою
пропускною здатністю та блокуванням деяких портів та сервісів. Вебсайти, які вирішують цю проблему за допомогою надання послуг VPN, були
чимось загадковим і незвичайним, чимось, що існує і про що відомо, але
недоступне для всіх і всюди. Навіть інформаційний потік сам по собі не був
таким простим і поширеним, як сьогодні: пошукові системи, дискусійні
форуми, соціальні медіа чи інші засоби масової інформації тепер легко
доступні на комп’ютері чи смартфоні. Криза та її наслідки на зламі 2008 та
2009 років змусили засновника Etheros відчути гостру потребу в
масштабованому механізмі або – ще краще – інструменті, який би в
довгостроковій перспективі захистив свої грошові кошти від інфляції,
нестабільності ринку чи кризи, викликаної жадібної та необміркованої
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політикою банків. Рішення на 100% безпечне, рухоме, захищене цифровим
записом, стійке до інфляції, вільне від державного контролю та
посередників,
відносно анонімне, де вартість або її частина легко
передається іншому власнику на всю доступну суму, обмеженою до рівня,
здатного відобразити ресурси людських заощаджень.
На жаль, з технічної точки зору технології того часу були недостатньо
розвинені, щоб створювати такі передові інструменти, які ми знаємо і
використовуємо сьогодні. Не вистачало апаратних рішень і мов
програмування, які дозволили б легко візуалізувати ідею у вигляді
операційної версії, доступної для широкого кола користувачів. Однак це не
знеохотило засновника. Спостерігаючи зростаючий успіх біткойнів, він
знав, що одного разу його мрія здійсниться. Це стане можливим завдяки
сучасним технологіям та мовам програмування, які ніколи не були доступні
програмістам у такій просунутій формі, як сьогодні. Тим часом доступ до
Інтернету поширився, а популяризація смартфонів разом з кожним
випущеним додатком полегшить реалізацію нової ідеї для великої групи
людей - тих, хто зацікавлений у рішеннях, які поєднують безпеку зі
сховищем вартості. На рішення створити таку систему вплинули також
багато ситуацій, з якими він зіткнувся у своїй професійній кар'єрі після
2008 року. Вони зміцнили його думку про те, що тільки децентралізовані
фонди можуть протистояти глобальній «поразці» і дозволяють повністю
контролювати свою власність і збудовані вартості.

2.1 Причина та Характеристика
Звичайно, є багато причин для створення такого інструменту, як Etheros,
який допомагає захистити ваше майно та зберегти вартість ваших ресурсів:
про деякі з них говорилося вище, наприклад, криза, політична
невизначеність, жадібність банкірів, втручання уряду та необмежений друк
грошей, який може призвести до зниження його купівельної спроможності,
інфляція та інші. Однак найголовнішою причиною є базова турбота про
нашу власну фінансову безпеку та майбутнє, яке сповнене різних
несподіваних подій.
Тому Etheros - як вічне та безпечне сховище цінностей на основі
блокчейну, повинен мати численні функції та відповідати певним технічним
умовам, що уможливить виконання його місії.
Однією з головних особливостей є сама технологія блокчейн, яка
забезпечує низький рівень несправності системи. Як нам відомо,
послуги DeFi (скорочення від "децентралізоване фінансування")
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побудовані на базі вже існуючих мереж блокчейн, що робить їх стійкими
до збоїв.
Якщо ця умова виконана, перейдемо до наступної – доступності. Кожен,
хто має комп’ютер, планшет або смартфон з доступом до Інтернету, може
скористатися рішеннями, які пропонують децентралізовані платформи.
Цікаво, що блокування ІР, яке використовується в деяких країнах, в цьому
випадку не є перешкодою, оскільки на допомогу приходять безпечні та
перевірені послуги VPN, що надаються авторитетними компаніями по
всьому світу. Це сервіси, які значно розвинулися з точки зору
використовуваних рішень і, що найголовніше, забезпечують інтуїтивну
роботу, що дозволяє багатьом користувачам запускати їх самостійно всього
за кілька хвилин.
Іншим важливим аспектом є обсяг фінансових ресурсів, якими володіє
користувач, який дозволить йому увійти у світ децентралізованих фінансів
і зберігати там свої цінності. Як нам відомо, традиційна банківська справа
часто дискримінує людей з низькими доходами або тих, хто рідко вносить
кошти на свої рахунки. Еліта банкірів визначає власні правила і нав'язує їх
усьому суспільству. З DeFi це не проблема. Децентралізовані фінансові
програми – це дешеве і широко доступне рішення, яке не дискримінує
людей за їх матеріальним становищем, тому підходить навіть для людей з
дуже низькими доходами.
Іншим фактором є прозорість транзакцій в поєднанні з відносною
анонімністю. Зважаючи на характеристики блокчейн, ми можемо
переконатися, що він виправдовує очікування з кожного погляду.
Децентралізовані фінанси також забезпечують повну прозорість операцій
та різну ступінь анонімності. Користувач може легко відстежувати перекази
та зміни в мережі. Дуже часто додатки мають відкритий вихідний код
(англійською „open source”), а це означає, що їх код і мова, якою вони
написані, доступні кожному.
Більше того, варто відзначити ще одну особливість, без якої
децентралізоване фінансування не мало б сенсу, а саме володіння
власними коштами, але в дуже буквальному сенсі. Історія чітко показує,
що кошти, які знаходяться в банку, не є нашими, незважаючи на те, що
протягом багатьох років люди так вважали. Минулі ситуації довели, що
банки та уряди можуть укласти угоду, а банківська таємниця – це лише
хороший маркетинг. Вживаючи термінів та понять у галузі криптовалют, у
випадку коштів, що знаходяться на рахунках, приватні ключі зберігаються
у банкірів. У разі виникнення кризи, банкрутства чи інших надзвичайних
обставин, що можуть призвести до згубних наслідків у сфері фінансів,
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тільки вони можуть вільно управляти накопиченими на рахунках коштами.
Навіть якби була можливість зняття готівки, це можна було б зробити
тільки до певного ліміту. Не кажучи вже про час, необхідний для
проведення такої транзакції, і обмежені технічні можливості для
подальшого переказу та захисту таких фінансів.
Завдяки блокчейну і таким програмам, як DeFi, люди мають повний
контроль над своїми фінансами. Повний в прямому, а не в маркетинговому
сенсі. Це дозволило усунути посередників і, як наслідок, знизити або
повністю виключити додаткові витрати. Однак варто зауважити, що це
особливо важливе у випадку рішень типу „рівний до рівного” ( англійською
peer-to-peer). Децентралізовані фінанси практично повністю усунули
потребу у віртуальних посередниках або значно обмежили їх участь,
зменшивши їх кількість. Водночас зменшились витрати, пов’язані з
доставкою та використанням фінансових продуктів. Поєднуючи всі ці
функції разом, ми отримуємо інструмент, завдяки якому користувачі
можуть успішно зберігати свої цінності та використовувати майно без будьяких обмежень у часі або впливу третіх сторін.

2.2 Власність
Давайте запитаємо себе: "Що таке власність?" Почнемо з самого початку.
Слово "власність" походить від слова "влада". Таким чином, власність,
у найширшому розумінні, власність – це все, над чим ми маєму владу.
Кожну річ, яка знаходиться в нашому розпорядженні, ми описуємо словом
"моя". Моє тіло, моя психічна витривалість, моя фізична сила, мій дух –
все, чим я можу керувати, це моє.
Рухомі та нерухомі речі, які знаходяться під моїм контролем, також є
власністю. Колись сім’я теж вважалася власністю – ми звикли говорити
«моя сім’я», і це в значній мірі правильно, але сім’я не є власністю, якою
можна вільно розпоряджатися. У більш точному, популяризованому
розумінні, власність – це те, чим можемо користуватися лише ми. У той
же час право на таке виключне використання речі, яка нам служить,
називається правом власності / володіння. Іншими словами, право
розпоряджатися річчю (якою я володію і яка мені служить) є моєю
виключною власністю. З усіх об'єктів, які знаходяться у нашій власності,
найважливішим є майно. Приділимо окрему увагу цьому аспекту. Ми не
можемо "відірвати" річ від її власника. Все, що існує, взаємопов’язане через
переплетення стосунків. Щоб правильно зрозуміти поняття власність,
потрібно дослідити та ознайомитися з діапазоном відносин, в яких воно
застосовується.
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Все, що становить наше майно, є нашою власністю, але чи так є насправді?
В теорії так, але на практиці не завжди. Дивлячись на історію окремих
людей, компаній, груп, установ, корпорацій, конгломератів чи навіть країн,
це перестає бути таким очевидним. Майно складається з фінансових
активів і пасивів, однак у цьому випадку нас цікавлять лише ті активи, які
включають в себе основну частину майна – необоротні активи.
До необоротних активів належать: матеріальні активи, як наприклад,
землі, будівлі та будівельні конструкції, технічні пристрої, машини,
обладнання, транспортні засоби тощо; нематеріальні активи, як
наприклад, концесії, патенти, товарні знаки тощо; фінансові активи, як
наприклад частки участі в інших суб'єктах господарювання, довгострокова
дебіторська заборгованість, цінні папери, довгострокові інвестиції або
довгострокові завдатки, до яких, наприклад, можна віднести надані
позики.
Окрім необоротних активів, існує ще один вид майна, який називається
оборотні активи. Вони включають запаси матеріалів, готової продукції,
товарів, короткострокової дебіторської заборгованості, позовів або
інвестицій, включаючи грошові кошти в готівці на банківському рахунку чи
в гаманцях, а також короткострокові фінансові активи. Оборотні активи –
це важлива частина власності, оскільки в багатьох випадках вони є
джерелом пасивного доходу.
Іншим важливим питанням є майнові відносини з правової точки зору.
Це ключовий момент, оскільки він дозволяє нам визначити, що станеться з
нашим майном у конкретних ситуаціях. Поняття власності у
правовідносинах є актуальним у випадку таких правових інститутів, як
правонаступництво, тобто те, що має місце у ситуації спадкування у разі
смерті фізичної особи або ліквідації юридичної особи. Іншим прикладом
правового інституту є управління майном, наприклад, управління майном
дитини.
Розуміння вищезазначених трьох типів майна є ключем до зрозуміння і
визначення того, що таке власність і що з нею відбувається в певних
життєвих ситуаціях.
Саме поняття власності не мало б сенсу, якби не було місця, де можна було
таку власність використати. Як в такому випадку має виглядати таке місце?
Як описати ідеальну сферу, яка містила б власність усіх людей? Відповідь
знаходиться буквально під нашими ногами. Перше таке місце, відоме
людині протягом мільйонів років, - це планета Земля. Вона, як небесне
тіло, містить усі живі істоти, які притягує до себе за допомогою сили
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гравітації. Земля – це мати, яка дає життя, захищає, живить і створює
можливості для розвитку та володіння. Однак Землі могло б не бути, якби
не вища сила, відома в багатьох релігіях і культурах як Творець. Так само
і з людиною. Якби не люди, ніхто б не дбав про власність так, як ми це
розуміємо. Творець покликав людину керувати Землею і всім, що на ній
знаходиться, поставивши її на вершині ієрархії, щоб вона розвіяла і
управляла всім, що існує. Людина брала участь у створенні та управлінні,
її зрівняно в правах з Творцем. Вона несе повну відповідальність за все,
що є її власністю. Певним чином, людина стала партнером Творця в
управлінні. На жаль, дивлячись на сучасний світ, відносини та закони,
нескладно зауважити, що деякі особи, особливо уряди, сприйняли цей
привілей занадто буквально. Вони вимагають права керувати речами, які
належать іншим людям, в певних фінансових ситуаціях а також за
обставин, які безпосередньо пов'язані з ризиком втрати власності.
І тут виникає питання: чи можемо ми захиститися від цього? Чи існує інше
місце, де могло б зберігатися майно всіх людей? Чи можливо створити іншу
Землю з чітко визначеними, прозорими законами та справедливими
правилами власності? З законами, які можуть гарантувати безпеку
власності за допомогою цифрового запису, який захистить її від впливу,
маніпуляцій, присвоєння іншими особами, групами, корпораціями чи
урядами? Наша відповідь – так!
Це і є головним завданням Etheros – нової цифрової Землі, де ви можете
зберігати своє майно з можливістю спадкування і без ризику його втрати
на користь третіх осіб. Основою цього рішення є блокчейн – розподілена
мережа цифрових записів, змінення чи відключення якої не виправдовує
своїх затрат. Тут слід згадати та подякувати творцю блокчейн, який
першим висунув ідею покращення світу шляхом децентралізації. Цим
геніальним творцем був Сатосі Накамото, який розробив першу, найбільшу
у світі криптовалюту на основі блокчейну, відому як біткойн, вартість якої
зростає з кожним роком, і немає жодних ознак того, що це зміниться в
найближчому часі.

2.3 Цінність та Історія
Щоб зрозуміти поняття цінності, нам слід спочатку дослідити походження
цього слова і з'ясувати в якій галузі науки воно домінує. Цінність – це одна
з фундаментальних категорій аксіології – науки про цінності, яка вивчає
все, чого бажає людина, і що вважає за цінне, одним словом – мету
людських прагнень.
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Цінність не є однозначним чи очевидним поняттям. Існує багато поглядів
на цю проблему, проведено численні дослідження і написано багато
роздумів. Багато наук поставили собі за мету окреслити поняття цінності,
знайти його коріння та визначити типологію. Саме слово "цінність" в
літературі часто зустрічається в контексті своїх синонімів, таких як:
ставлення, потреба, мета. Залежно від особи, її переконань та цілей, дані
цінності можуть бути позитивними чи негативними.
Згідно з засадами економіки, цінність – це характеристика речі, яка
часто може бути виражена в грошах і зазвичай сприймається як більшменш бажана та корисна. Предметом оцінки цінності є товари та економічні
явища. Під час окреслення вартості, дуже важливо визначити економічний
час, відомий теж як час експлуатації, перебігу цих явищ на підприємстві.
Однак економічний час не можна поєднувати з фізичним (місцевим) часом.
Протягом століть було зроблено багато спроб визначити сутність цінності.
Ще в античності Арістотель намагався зрозуміти, чому одні товари мають
високу цінність, а інші – нижчу. В економіці існує так званий парадокс води
та діамантів: чому діаманти дорогі, якщо ми можемо жити без них, а хліб
та вода дешеві, якщо без них життя було б неможливим?
Пізніше в середньовіччі, люди мало розмірковували про цінності. Ще
пізніше, розробили систему меркантилізму, яка мала на меті витлумачити
поняття вартості. Ця система використала дуже простий описовий метод і
дійшла висновку, що багатство переважає над усім іншим, а цінність
повстає у сфері обігу. Товари, придбані купцем на ринку,
транспортувалися в інше місце і продавалися з прибутком. І саме у сфері
обігу вартість товарів примножувалася. Звідси простий висновок
меркантилістів про те, що внутрішня торгівля є збитковою, а зовнішня
торгівля створює вартість.
Сьогодні, в епоху децентралізованих фінансів, можна сказати, що ці думки
втратили сенс. У випадку децентралізації ринок одержувачів та
місцезнаходження перестає бути важливим. Усі цифрові товари, що
належать користувачеві та мають певну вартість, можна вільно переносити
з одного місця в інше, незалежно від місцезнаходження одержувача.
Повернімось на мить у минуле. Виникнення класичної економіки в Англії
заклало основу для майбутніх шкіл та економічної теорії. Її творець, Адам
Сміт, присвятив багато часу концепції цінності і намагався пояснити, яким
способом можна розрахувати вартість обміну, які чинники впливають на
коливання цін, і які складові має ціна. Він був одним з небагатьох, хто
говорив про різницю між вартістю споживчою, що розуміється як
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корисність продукту, і міновою вартістю, тобто здатністю обмінюватися
товарами. Зосередившись на вартості обміну, він сформулював два
чинники вартості: кількість і собівартість.
Іншою людиною, яка намагалася пояснити поняття вартості, був Девід
Рікардо, який назвав його кількістю праці, необхідної для
виробництва товару. За його словами, незважаючи на те, що корисність
невід'ємною частиною вартості обміну, вона не може бути її мірою. У
дев’ятнадцятому столітті за часів наукового соціалізму Карл Маркс створив
економічну систему, фундаментом якої була теорія вартості. Її основою був
товар, який розумівся як продукт людської праці, призначений для обміну.
Вартість споживча і вартість обміну знайшли своє відображення у подвійній
природі товару – матеріальному та соціальному аспекті. Маркс створив
свою теорію цінності, опираючись на праці, за прикладом концепції Сміта.
Однак за його теорією предметом купівлі-продажу на ринку була не праця,
а робоча сила, тобто здатність виконувати роботу. Робоча сила була
специфічним видом товару, який міг виробити більшу вартість, ніж своя.
На початку 1870-х років з’явилася суб’єктивна маржинальна течія, яка
повністю заперечила теорію вартості, збудовану на праці. Представник
неокласичної школи Вільям Стенлі Джевос підкреслював, що праця,
виконана у минулому, не може бути визначником вартості сьогодні. Він
також не погоджувався з думкою про те, що праця сама по собі створює
цінність. Суб'єктивісти цієї течії на чолі з Карлом Менгером розробили
теорію, згідно з якою вартість на ринку створювалася в результаті
суб'єктивних оцінок споживача щодо корисності товару. Подальші течії та
школи почали базувати теорію вартості на витратах. Альфред Маршалл
поєднав визначення попиту та пропозиції, теорію корисності та теорію
виробничих витрат.
У наш час економіка не приділяє стільки уваги питанню цінностей, її
головною метою є пошуки прагматичних рішень у галузі економічної
політики. Враховуючи широкий спектр потреб сучасної молоді, яка може
опанувати поняття вартості за допомогою децентралізованих фінансів,
таку політику можна назвати помилковою. Тому відкритим залишається
питання про те, що насправді становить суть економічної вартості, як нам
забезпечити такі основні потреби, як прожитковий мінімум та фінансове
становище. У класичному розумінні вартість – це сума грошей, яку інвестор
готовий заплатити або, говорячи сучасною мовою, вкласти гроші в обмін
на майбутній прибуток. Економічну вартість також часто називають
теперішньою, ринковою, комерційною, споживчою і т. д. Як частина
бухгалтерського обліку, економічна вартість вимагає формулювання
певних
принципів,
які
допоможуть
розрахувати
вартість
і
забезпечуватимуть сумісність та надійність інформації.
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У випадку блокчейну необхідним фактором, який може окреслити
значимість та належну вартість, є кількість даного активу, який
знаходиться на ринку і належить окремим власникам, а також його
корисність та надійність в операціях між одержувачами.

3.0 ЦИФРОВА ЕКОНОМІКА
Ми є свідками цифрової революції, яка веде до радикального зниження
витрат на зберігання, обробку і передачу інформації, змінюючи спосіб
роботи економіки. За останні 20 років інвестиції в підприємства ІКТ
збільшили ВВП багатьох країн на десятки або навіть сотні мільярдів
доларів. Щороку споживачі витрачають незліченну кількість часу на
порівняння пропозицій магазинів і використовують для цього безкоштовні
інформаційні портали, блоги та соціальні мережі. Вони також укладають
співпрацю, регулюють зобов’язання, переводять кошти та шукають шляхи
забезпечення своїх заощаджень за допомогою нових платформ зберігання
вартості. Однак у багатьох країнах такі зміни відбуваються надто швидко,
і законодавство не встигає впроваджувати відповідні регуляції, тому діють
принципи, які були розроблені з урахуванням традиційних відносин
користувач-підприємство-послуга, а не платформ, які безпосередньо
пов'язують користувача з іншим користувачем без участі підприємствапосередника. Блокчейн довів, що це не проблема, оскільки він є особливим
об’єктом економіки, який не підпорядковується конкретним національним
законам або єдиними правилами, введеним цією країною.

У своєму звіті "Цифрові дивіденди" Світовий банк обговорює переваги і
проблеми, які принесла світовій економіці цифрова революція сьогодення.
Впровадження нових технологій є вирішальним фактором економічного
розвитку і, в свою чергу, нашого рівня життя. Швидке економічне
зростання – явище відносно нове – до 18 століття воно було майже
непомітне протягом життя цілого покоління. У ті часи період, необхідний
для подвоєння ВВП на душу населення, тривав більше 1000 років. Ситуація
змінилася разом з промисловою революцією – вже у 20 столітті ВВП на
душу населення в розвинених країнах подвоювався кожні 30-40 років, а
це означало, що показник міг збільшитися у 4 рази протягом життя одного
покоління. Нові цифрові технології поширюються в світі набагато швидше,
ніж винаходи індустріальної епохи. Знадобилося 30 років, щоб
електроенергія потрапила до перших 10% домогосподарств у США;
стаціонарним телефонам на це знадобилося 25 років, а телевізорам та
персональним комп'ютерам – 10 років. Планшетам знадобилося лише 2,5
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року (De Gusta, 2012). Темпи поширення технологій набирають обертів не
тільки в розвинених країнах, але і в країнах, що розвиваються (World Bank,
2016). Наприклад, повне впровадження пароплавів в Індонезії сталося
через 160 років після їх винаходу, в Кенії електроенергія з'явилася через
60 років після її відкриття. Однак В'єтнаму потрібно було лише 15 років для
впровадження комп'ютерів і всього кілька років для впровадження
мобільних телефонів і Інтернету. Комп'ютери, мобільні телефони та
Інтернет є прикладами застосування інформаційних і комунікаційних
технологій (ІКТ) – широкого набору технологій, що дозволяють зберігати,
обробляти і передавати інформацію. Промислова революція 19 століття
створила підвалини для дешевого масового виробництва і транспортування
конкретних товарів, у той час як зміни сьогодення призвели до різкого
зниження витрат на обробку, зберігання та передачу інформації. Хоча
технології ІКТ поширюються в економіці набагато швидше, ніж винаходи
індустріальної епохи, ми продовжуємо знаходити їх нові застосування. З
цієї ж самої причини 72% економістів, які брали участь в останньому
форумі Європейського центрального банку у Сінтрі в 2017 році, погодилися
з тим, що вплив ІКТ на продуктивність в найближчі роки буде тільки
зростати. Ще в 1930-х роках лауреат Нобелівської премії Рональд Коуз
зазначав, що купівельна ціна товару – це не єдина сума витрат для
покупця – до цього слід додати час, необхідний для пошуку товару та
згромадження інформації. До витрат підрядників також можна зарахувати
узгодження умови обміну та забезпечення їх подальшого виконання.
Промислова революція зробила виробництво та постачання товарів
дешевшим, а революція в сфері ІКТ полегшила пошуки продукту, який нам
подобається, та послуги, яка відповідає нашим сподіванням.
Валюти – це стандартизований масовий товар, який добре показує, як
Інтернет знизив транзакційні витрати. Однак вони мають багато недоліків,
які усувають криптовалюти. Розвиток обміну товарами та послугами між
незнайомими людьми на відстані став можливим значною мірою завдяки
багатьом інноваційним заходам безпеки, розробленим популярними
аукціонними сервісами, найважливішим з яких є система відгуків і оцінки
підрядників. Проте, ця модель не вирішує всіх проблем. У ній все ще
присутня третя сторона, яка може змінити цей відгук на користь іншої
сторони. Крім того, такий посередник може отримати доступ до вказаної
транзакції або навіть заблокувати чи скасувати її, використовуючи
платіжну платформу, з якою співпрацює, навіть через кілька місяців після
дати покупки (погана репутація Paypal, якого ненавидять багато людей).

Аукціонні портали та інтернет-магазини відносяться до ширшої групи
онлайн-платформ, заснованих на механізмі репутації, але все ще мають
цей недолік – довіру до третіх сторін. Можна заробити непогані гроші, якщо
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зібрати потенційних покупців і продавців в одному місці на онлайн-сайті.
Подібний механізм працював у середні віки, коли купці подорожували на
великі відстані і зустрічалися на ярмарках і ринках, щоб продати свої
товари і придбати інші.

Процеси, пов'язані з розробкою інтернет-платформ, а саме низькі витрати
на пошук, механізм репутації і економія на масштабі, відкрили шлях до
розвитку економіки спільного використання, тобто поділу ресурсів, які в
іншому випадку змарнувалися б. Завдяки їм ми можемо здавати в оренду
нашу квартиру, коли ми їдемо у довгу відпустку, щоб вона не залишалася
порожньою, або брати додаткового пасажира в обмін на покриття витрат
на паливо, коли ми кудись їдемо. Комерційними прикладами успіху
онлайн-платформ можуть бути Uber та Airbnb – компанії, які за останніми
даними оцінюються в 68 і 31 млрд доларів відповідно. Uber представив
безліч нововведень, серед них автоматизація платежів, можливість
контролювати довжину маршруту, децентралізація контролю якості та
автоматичне ціноутворення поїздки на основі попиту. Це призвело до
значного збільшення продуктивності їх водіїв – до 30% у порівнянні з
традиційними таксі, що змусило корпорації таксі за прикладом Uber
модернізувати свої операції і впровадити мобільні додатки. Airbnb, у свою
чергу, дозволив нам використовувати порожні квартири, що приносить
прибуток не тільки їх власникам і споживачам, але й місцевій економіці.
Дослідження, проведене в Техасі, показало, що розвиток Airbnb, позитивно
впливає на конкурентоспроможність ринку і приносить інші позитивні
ефекти, як, наприклад, зростання туризму і, як наслідок, створення нових
робочих місць. Економіка спільного використання – це не тільки комерційні
угоди. Інтернет також дозволив розповсюдити безліч рішень, які сприяють
оптимізації витрат, як, наприклад, розподіл транспортних коштів. Blablacar
– це платформа, яка об'єднує людей, які подорожують в одному напрямку,
і дозволяє їм розділити свої транспортні витрати і використати ресурси, які
не використовуються, в даному випадку – вільні місця в машині.
Couchsurfing – ще один добрий приклад. Він поєднує користувачів, яким
потрібно місце для ночівлі, з потенційними господарями. На цій платформі
крім платного підтвердження членства, єдиною оплатою є товариськість і
можливість розміщення інших користувачів. Ентузіазм, викликаний
новішими, інноваційними застосуваннями сучасних інтернет-технологій,
суперечить
макроекономічним
даним,
які
застерігають
перед
уповільненням темпів економічного зростання в розвинених країнах. Деякі
дослідники відзначають, що швидкість не знижується, а ефективність
підприємств-лідерів по впровадженню інновацій зростає так само, як і
раніше. Однак в економіці інновації поширюються набагато повільніше.
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Інше питання, на яке варто звернути увагу, – це проблеми, пов'язані з
вимірюванням користі, які нові технології приносять споживачам, і які
виходять за рамки традиційних показників економічної діяльності. Оцінити
вплив цифрових технологій на економіку дуже складно. Найпростіше
визначити додану вартість секторів, які безпосередньо пов'язані з цими
технологіями. Однак це завдання ускладнюється, коли ми хочемо оцінити
внесок інвестицій в ІКТ в економічне зростання або значення Інтернету
для його користувачів. За підрахунками McKinsey (2011), приблизно 75%
зросту
продуктивності,
пов'язаного
з
цифровими
технологіями,
відбувається у традиційних секторах, які не мають безпосереднього зв’язку
з ІКТ. Наприклад, у США авіакомпанії у період з 1993 по 2007 рік збільшили
коефіцієнт заповнюваності літаків на третину завдяки вдосконаленню
систем бронювання квитків, а UPS заощаджує 4,5 мільйона літрів палива
на рік завдяки використанню алгоритмів, які мінімізують кількість лівих
поворотів.
Тому не важко помітити, що повне використання цифрових технологій у
приватному секторі економіки вимагає сприятливого регуляторного
середовища з боку державного. Крім того, багато чинних нормативних
актів були розроблені з урахуванням традиційних підприємств, тому вони
несумісні з цифровою реальністю і вимагають змін. Одні і ті ж послуги,
наприклад, голосові дзвінки та текстові повідомлення, регулюються по
різному в залежності від того, яка компанія їх надає – традиційна чи
технологічна. Тому варто звернути увагу на той факт, що такі правила
приносять користь тільки невеликій групі строго визначених людей, а не
всьому працюючому суспільству. Цифрові технології, зокрема блокчейн,
були створені з думкою про звичайних людей, які не пов'язані з
глобальною мережею великих корпорацій та їх величезних прибутків, їх
мета – обслуговувати простих людей та дбати про покращення їхнього
фінансового стану.
Нинішня податкова, фіскальна та заощаджувальна системи, засновані на
застарілих, традиційних і регульованих правилах і не вписуються у
реальність сучасних децентралізованих онлайн-платформ, які поєднують
власника активу безпосередньо з його покупцем. Ця ситуація навряд чи
зміниться. Для цього був створений блокчейн, а ідея децентралізації
полягає саме в тому, щоб ніхто, крім власника, не міг контролювати активи,
які йому належать. Цифрова революція, викликана блокчейном, може
допомогти всім тим, хто зазнає дискримінації і кого виключає система на
основі майнового стану, і дозволити їм використовувати широкий спектр
рішень і даних, що гарантують безпеку їх власності.
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У кінці варто згадати про роль довіреної третьої сторони в економіці та
небезпеку, яку вона може спричинити. Однак, перш ніж ми перейдемо до
розмірковувань, нам необхідно зрозуміти поняття асиметричної
інформації. Цей термін позначає ситуацію, коли одна сторона володіє
такою інформацією про предмет угоди, якою не володіє інша сторона. У
1970 році Джордж Акерлоф отримав Нобелівську премію з економіки за
опис такої ситуації на прикладі ринку вживаних автомобілів. У цьому
прикладі продавці вживаних автомобілів володіють набагато кращою
інформацією, ніж їх покупці. Продавці знають справжню вартість
автомобіля, а покупці знають тільки середню ціну вживаних автомобілів на
ринку. Оскільки покупці не володіють інформацією про якість автомобіля,
вони схильні заплатити ціну, що відповідає середній якості. Однак, якщо
покупці готові платити за середню якість, продавцям більше не вигідно
продавати автомобілі, якість яких перевищує середню. Коли продавці
вилучають з ринку вживані автомобілі у хорошому стані, середня вартість
таких автомобілів знижується ще більше, а покупці схильні платити ще
менше. В результаті це призводить до ситуації, коли на ринку залишається
лише невелика кількість неякісних старих автомобілів. Здавалося б, що
участь третьої сторони могла б розв’язати цю проблему, але це не так.

З наведеного вище прикладу можна зробити висновок, що компанія, яка
підготовлює звіти про стан придбаного автомобіля, відповідає всім вимогам
надійної третьої сторони. Однак це неправильний підхід. Сам звіт, не
підкріплений жодними доказами та історією від самого початку
користування автомобілем, нічого не вартий. Більше того, не має гарантії,
що його не змінили на користь продавця. У цій ситуації покупець
опиняється в програшному становищі, оскільки не може перевірити
достовірність наданої інформації. У цій ситуації блокчейн – це найліпше
рішення, оскільки він фіксує всі події, пов'язані з продуктом, але це
призведе до зменшення прибутку багатьох підприємств. У цьому випадку
брак знань збільшує ціну. Отже, використання довіреної третьої сторони
не зменшує проблему асиметрії інформації у всіх випадках.

Іншим прикладом може бути операція купівлі компанії, коли нейронна
мережа потенційного покупця може отримати доступ до її внутрішніх
рахунків. Мережа може дати тільки просту відповідь "так" або "ні", не
розкриваючи жодних конфіденційних даних, а її пам'ять можна стерти. На
допомогу знову приходить блокчейн, який дозволяє стовідсотково
дослідити всю історію активів.
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3.1. Сховище Цінностей
У контексті зберігання цінностей у цілому, а також у контексті місця
накопичення активів у нестабільний час використовується наступний
термін – "тиха гавань". Наприкінці останнього десятиліття ми чули цей
термін досить часто. Коли фінансові ринки охопила криза, інвестори
почали панікувати, відчайдушно шукаючи інструменти для інвестицій своїх
коштів, щоб не допустити їх знецінення. Сьогодні ми знову переживаємо
важкі часи, і ця тема повернулася, ставши однією з найактуальніших. Які
активи заслуговують на назву "тиха гавань"? Якими з них ми можемо
одночасно повністю володіти та вільно переміщати? Перш ніж відповісти на
це питання, давайте почнемо з аксіом.
Що таке "тиха гавань"? Тиха гавань – це інвестиція, спрямована на
збереження або примноження капіталу в періоди нестабільності
фінансового ринку. Це пов'язано з тим, що учасники ринку хочуть
уникнути зайвого ризику. З їх точки зору дані цінності мають настільки
великий потенціал, що їх продаж у важкі часи є абсолютно невигідним, на
відміну від акцій найбільших корпорацій. Тихі гавані не відрізняються
високою волатильністю, тому вони не приносять значного прибутку під час
бичачого ринку, але їх ключовою особливістю є стабільність. Що ще
характерно для інструментів "тихої гавані"?
Перш за все достовірність. Їх можна перевести в готівку і обміняти на
валюту за будь-яких економічних обставин. Активи "тихої гавані" не
можуть знецінитися. Цю функцію чудово виконують деякі валюти або
найпопулярніші благородні метали. Однак ситуація змінюється під час
економічної нестабільності. У минулому тихі гавані не раз доводили свою
користь у складних ситуаціях. Це означає, що під час попередніх обвалів
фондового ринку і фінансових криз їх обмінний курс зміцнювався.
Найвідоміша цінність, що відповідає цій особливості – це, звичайно, золото.
Іншим важливим аспектом тихої гавані є "впевненість у майбутньому".
На ці активи завжди повинен бути довгостроковий попит, незалежно від
ситуації у світі. Більше того, пропозиція ніколи не повинна перевищувати
попит. У випадку з криптовалютами, таких як біткойн, або токенів, таких
як Etheros, володіння певною кількістю є ключовим елементом, завдяки
якому з часом вартість токена може збільшитися. Крім того, ми можемо
бути впевнені, що завдяки своїм заздалегідь визначеним характеристикам
даний актив збереже таку саму вартість у майбутньому, не погіршиться або
застаріє. Як ми знаємо, блокчейн розв’язує цю проблему. Ефективність
блокчейна неодноразово підтверджувалася, саме тому інвестори все
частіше беруть до уваги домінуючі криптовалюти і токени, які відповідають
певним технічним умовам, і розглядають їх як природну тиху гавань.
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Дивлячись на традиційні активи, які ми знаємо протягом років, можна
сказати, що золото, срібло та мідь відповідає цим вимогам. Це пов'язано з
тим, що їх кількість обмежена, так само як у ситуації з токенами, а також з
можливістю позачасового використання. Однак у випадку з металами
виникає проблема з зайвими додатковими витратами, які пов’язані з їх
фізичним зберіганням. Найпопулярніший спосіб зберігання металів – це
сейф. Нечисленні банківські відділення, найчастіше розташовані у великих
містах, дозволяють своїм клієнтам користуватися мініатюрними сейфами
для зберігання цінностей. Клієнти можуть вибирати зі скриньок або
комірок. Різниця між ними невелика, але комірка забезпечує кращу
безпеку, так як кріпиться до укріпленої стіни будівлі. В обох випадках
приміщення надійно захищається і мають систему цілодобового
спостереження. Щодо сейфів самообслуговування, в теорії користувач має
до них доступ в будь-який час 24 години на добу. Згідно з визначенням,
"тільки" користувач або уповноважена ним особа може отримати доступ.
Однак така безпека, яку блокчейн забезпечує автоматично і безкоштовно,
в банку коштує досить дорого. Плата за оренду сейфа в банку залежить
від його розміру та тривалості використання. Чим більший сейф, тим вища
вартість. Чим довший час використання, тим вища вартість. У разі комірки
середнього розміру річна вартість може становити від декількох десятків
до декількох сотень доларів. Однак слід пам’ятати, що банки часто
стягують інші додаткові комісії. Скільки дорогоцінних металів ми можемо
покласти до комірки? Звичайно, не так багато, як до гаманця з
криптовалютою. Більше того, незважаючи на застосування всіх цих заходів
безпеки, банк не може повністю усунути потенційний ризик крадіжки з
проникненням, тим самим наражаючи нас на колосальні збитки. Подібна
ситуація могла б статися, якби ми вирішили зберігати наші дорогоцінні
метали у приватному сейфі, ціна якого, до речі, також досить висока.
Ще одна проблема – це переміщення дорогоцінних металів. Зважаючи на
свої властивості, метали мають певний об'єм і вагу. Переміщення їх з місця
на місце та гарантія безпеки у його процесі вимагає від власника певних
трудовитрат і тягне за собою додаткові кошти. Крім того, при переміщенні
дорогоцінностей з однієї країни в іншу виникає ризик їх втрати. Більше
того, на митному контролі необхідно заповнити декларацію і вказати
кількість коштів, що переміщуються через кордон, незалежно від того, чи
це готівка, чи дорогоцінні метали. Дозволена для переміщення сума чітко
визначена законом. ЇЇ перевищення найчастіше призводить до проблем і
незручних питань. Що ще гірше, держава має право втручатися в особисті
справи власника з метою встановлення походження цих дорогоцінностей і
підтвердження прав володіння. У гіршому випадку таке майно може бути
конфісковано, якщо у власника, нехай навіть не з його провини, немає всіх
необхідних документів. Таке безправне втручання у нашу власність стало
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нормою для багатьох країн і, що важливо, перестало сприйматися як щось
неправильне. Крім того, у разі несподіваної політичної турбулентності або
соціальної кризи переміщення та безпека дорогоцінних металів стають
проблематичними. Знову ж таки, у цій ситуації існує ризик втрати або
конфіскації дорогоцінностей під приводом боротьби за свободу, за яку теж
треба платити. Донині є країни, які можуть відібрати майно фізичної особи
у разі війни або боротьби з агресором.
Ще один фактор, який визначає переваги даного активу – це спосіб його
розрахунку з точки зору конкретних дій. Відсутність легкого поділу та
конвертації під час операцій між сторонами створює нові перешкоди, які,
так би мовити, дискваліфікують дорогоцінні метали як повноцінну гарантію
на випадок ускладнень, що охоплюють цілі країни або економіки.
Тому сучасні інвестори починають розуміти, що у наш час дорогоцінні
метали перестають бути ідеальною "тихою гаванню". Оцифровування
дорогоцінних металів, таких як, наприклад, золото, для інвестиційних
цілей мало б сенс і певною мірою вже відбулося в області блокчейну, хоча
воно має іншу назву, але обмежується у кількості так само, як золото.
Більше того, багато експертів, які не розуміють будови і переваг
блокчейну, заперечують цифрове золото, однією з форм якого, до речі, є
біткойн – один із найбільш консеквентних активів, який є доброю
альтернативою традиційних дорогоцінних металів, наприклад золота.
Криптовалюти і токени, які використовуються у конкретних проектах,
таких як Etheros, є прекрасним прикладом гарантії повної безпеки цінності
та можливості її повного переміщення незалежно від обставин та
місцезнаходження. Продовжуючи порівняння з благородними металами,
можна сказати, що хороші рішення, засновані на блокчейні, а також
використовуваних у ньому криптовалютах і токенах, - це еквівалент
дорогоцінних
металів 21 століття, повністю діджиталізований і
підтримуваний мільйонами інвесторів. Ці рішення мають свої різноманітні
платформи, на яких їх можна купавати, обмінювати або переводити
цінності. Наступною перевагою є простота управління, запам'ятовування,
зберігання та відтворення, навіть коли у нас немає фізичного доступу до
початкового місця зберігання. У порівнянні з традиційними активами, це
величезний прорив у майбутнє. Тому все більша кількість інвесторів
розуміють переваги цих рішень, а криза – це найліпший спосіб перевірити,
чи інвестиції виправдали очікування. Платформа Etheros і рішення, на яких
вона базуюється, є прекрасним прикладом сховища цінностей, якому не
загрожують недоліки традиційних активів, доступних на ринку.
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4.0 ПРОТОКОЛ
Платформа Etheros заснована на протоколі, що складається з п'яти
механізмів:
1. Механізм консенсусу: Простори повністю належать їх власникам.
Саме вони визначають їх призначення і першими голосують.
2. Механізм матерії: Весь простір складається з матерії. Власник
повинен обрати модель створення матерії – реальну або віртуальну.
3. Механізм ресурсів: Простори містять приховані природні ресурси
(як і в реальному світі). Ресурси засновані на цифрових активах.
Володіння простором дає право досліджувати, видобувати,
придбавати, передавати та продавати ресурси.
4. Механізм дій: Користувачі можуть займатися будь-якою приватною
і комерційною діяльністю у світі на основі 2D і 3D архітектури.
5. Механізм спадкування: Власники даного простору в будь-який
момент можуть призначити наступника, який буде керувати ним
після їх виходу з платформи.
Крім
того,
механізми
інфраструктурою:

світу

Etheros

доповнюються

системною

1. Система аукціонів: Для справедливого набуття прав на придбання
нового вільного простору усі зацікавлені користувачі можуть взяти
участь в аукціоні.
2. Платіжна система: Оплати всіх товарів і послуг між сторонами
відбуваються з акцентом на найнижчі комісії за транзакції.
3. Система зв’язку: Користувачі можуть безпосередньо контактувати
між собою.
4. Система ідентифікації: Користувачі можуть власноруч створити
свою ідентичність, використовуючи простори, ресурси і товари в їх
розпорядженні.
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4.1 Механізм Консенсусу
Світ Etheros складається з просторів – квадратів площею 1км2, доля яких
повністю залежить від їх власників, які управляють ними і вирішують їх
призначення. Кількість усіх просторів площею 1 км2 і кількість токенів,
безпосередньо пов'язаних з ними, відповідає розміру площі поверхні Землі,
тобто 148 940 000 км2 суші (29,2%). Застосування широко
використовуваного множника метра – базової одиниці вимірювання
довжини в системі СІ – добре зображує масштаб і діапазон світу Etheros. У
деяких частинах світу використовуються інші одиниці виміру довжини, як
наприклад милі, або площі, як наприклад квадратні фути, акри або ярди.
Тому для легкості використання і універсальності найбільш зручною
формою вимірювання поверхні є метр квадратовий і кілометр квадратовий.
Придбаний простір вищезазначеного розміру буде пов'язаний з гаманцем
власника, який підтримує токени ERC20, а до нього буде створено
приватний ключ у ролі другого забезпечення власності. Користувач може
придбати простір за допомогою власного токена Etheros (ETS). Спочатку
треба обрати простір, який нас цікавить, і в підсумку продати свій токен
Etheros, щоб в результаті набути повне право власності на обраний
простір. Продані токени можуть бути викуплені і використані орендарями
та організаціями, зацікавленими у співпраці з власниками просторів. Вони
потрапляють до фонду, який використовується для покупки товарів і
послуг в світі Etheros. За бажанням власника простір можна поділити на
менші частини, щоб уможливити користування більшою кількістю осіб і
об'єктів. Користувач, який придбав право власності на даний простір, може
продати його. На даному етапі серед можливих форм оплати присутні
Etheros, біткойн та Ethereum.

4.2 Механізм Матерії
Матерія створює видимий світ. Простір, що нас оточує, складається з
матерії. Кожен користувач, який першим отримає даний простір, може
обрати модель, за якою він буде створений. Після вибору модель матерії
не можна змінити. У разі вибору реальної моделі простір заповнять
елементи, які ми щодня бачимо у реальному світі. Залежно від місця
розташування, це можуть бути природні об'єкти, такі як озера, річки, гори,
ліси, пустелі, савани, степи та інші географічні об'єкти, а також елементи,
які демонструють участь людини, такі як держави, міста, поселення або
регіони з нерухомістю, інфраструктурою та іншими компонентами,
присутніми в даному просторі. Віртуальна модель дозволяє вільно
формувати простір. У цій моделі видимий простір зводиться до "голої" землі
або географічного об'єкту, який знаходиться в цьому місці на планеті.
Даний простір дозволяє досліджувати, створювати, планувати і
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конструювати будь-які об’єкти за бажанням його власника або
користувача, з яким він співпрацює. Інструменти дослідження простору та
об'єкти, які можна побудувати, будуть доступні на панелі користувача, до
якої можна увійти через Механізм дії.

4.3 Механізм Ресурсів
Такі природні ресурси, як платина, золото, срібло, мідь тощо, складають
значну частину реального світу. У світі Etheros ситуація виглядає так само.
Кожен власник може досліджувати свій простір, щоб знайти приховані
природні ресурси. Ці ресурси так само можна використовувати для
створення інших об'єктів, товарів і послуг, які доступні для всіх
користувачів. Ресурси світу Etheros розташовані в реальних історичних
місцях, які відомі людям, що живуть на Землі. Згідно з принципом "хто
встиг, той і з'їв", перші власники просторів мають більше шансів отримати
цінні ділянки і постачати ресурсів для інших користувачів. Таким чином
власник може отримати постійний прибуток з низькими інвестиційними
витратами, які обмежаться коштами покупки простору. Процес буде
триватиме до тих пір, поки доступні ресурси, кількість яких історично
затверджена, не закінчаться. Ресурси будуть розподілятися між
користувачами за допомогою токена Etheros. Додатковим елементом у
цьому механізмі будуть цифрові ресурси, як наприклад криптовалюти, які
довільно приділені різним місцям з метою їх відкриття власниками
простору. Це додатковий бонус, який створює нові можливості і дозволяє
власникам конкурувати.

4.4 Механізм Дії
Завдяки цьому механізму користувачі можуть виконувати будь-які дії,
доступні у світі Etheros. Його основний елемент – це цифрове управління
майном і спілкуванням, який в значній мірі забезпечує режим гри для
зацікавлених користувачів. Цей механізм дозволяє видобувати ресурси,
проектувати простір, будувати різні типи об'єктів, відкривати нові місця,
досліджувати знайдені предмети, купувати та продавати все, що має якусь
цінність і може принести прибуток власнику простору, купувати або
здавати в оренду необхідні елементи або інструменти, виробляти певні
товари, розміщувати рекламу компаній, корпорацій та інших юридичних
осіб на своїй власності, ліцензувати доступ до певних ресурсів чи послуг у
певній галузі, колекціонувати картини або інші унікальні товари, здавати
та брати в оренду, організовувати зустрічі, які недоступні в інших місцях і
багато іншого. Все залежить від креативності користувача (гравця) у
додатк
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4.5 Механізм Спадкування
За допомогою смарт-контракту в мережі Ethereum власник має право
визначити фізичну особу, суб’єкт господарювання або організацію, якій
передасть повне право власності після свого виходу з платформи. Ця
фізична особа, суб’єкт господарювання або організація керуватиме цією
власністю на законних підставах та прийматиме рішення про подальше її
використання. Окрім смарт-контракту, спадкоємець отримає унікальний
приватний ключ, пов'язаний з адресою біткойна, який стане другою
гарантією безпеки у разі неправильної авторизації через смарт-контракти
блокчейну Ethereum через багато років.

5.0 ДОДАТКОВІ СИСТЕМИ
Ще одним доповненням до механізмів світу Etheros є інфраструктура з
декількох систем, які забезпечують повну функціональність для
користувачів.

5.1 Система Аукціонів
Користувач вибирає будь-який простір і замовляє його (враховується час
мережі біткойн). Якщо немає інших зацікавлених, то після двох
послідовних затверджень блоків біткойн (приблизно 20 хвилин)
відбувається оплата, і простір стає власністю користувача. Якщо простір
зацікавить більше людей, проводиться аукціон. Остання найвища ставка,
засвідчена підтвердженням двох послідовних блоків біткойн (приблизно 20
хвилин), дає право отримати повні права власності на простір учаснику,
який її зробив.

5.2 Платіжна Система
Платіжна система у світі Etheros відіграє ключову роль у виставленні
розрахунків і дозволяє користувачам здійснювати взаємні операції. За
допомогою цієї системи користувачі можуть робити покупки безпосередньо
між собою. У значній мірі це стосується ресурсів, товарів і послуг, які були
виявлені, вироблені і доставлені спільноті, яка в сукупності становить світ
Etheros. Основні платежі, такі як продаж і купівля простору, будуть
проводитися через блокчейн з урахуванням його комісії. Решта транзакцій,
які розглядаються як мікроплатежі, будуть здійснюватися через внутрішню
систему. Це відбувається так само як на криптовалютових біржах, де
внутрішні транзакції обробляються фондовою біржею, а основні перекази
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здійснюються через блокчейн. Для того, щоб зменшити транзакційні
витрати до мінімуму, наша система базується на внутрішній бухгалтерській
книзі, побудованої на принципі мережі Lightning. Платежі обробляються
миттєво, і той факт, що вони передаються в основному ланцюжку блоків
Ethereum, дозволяє користувачам переказувати кошти за межі платформи.
Завдяки цьому рішенню вони можуть здійснювати безпосередні розрахунки
за транзакціями без ризику розкриття особистості.

5.3 Система Зв'язку
Користувачі можуть встановити прямий контакт один з одним за допомогою
вбудованого месенджера. Завдяки йому можна встановлювати взаємини,
укладати союзи, вести переговори, обговорювати умови співпраці та інші
справи, які сприяють співпраці.

5.4 Система Ідентифікації
Завдяки децентралізації та специфічності роботи блокчейну, кожна
ідентичність
в
максимальному
ступені
відповідає
вимогам
конфіденційності, а користувач може вільно змінювати її, додаючи
інформацію на свій власний розсуд. Користувач вирішує, який обсяг
інформації буде відображатися для інших, і які дані додати до свого
профілю. Не потрібно додавати нову інформацію (перевірка KYC також не
є необхідною). Це додаткова опція для організацій, які хотіли б підкреслити
свою присутність у світі Etheros. Ця функція може бути корисною для
державних організацій та компаній, а також приватних осіб, для яких
анонімність не є визначним чинником.
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6.0 АРХІТЕКТУРА ПЛАТФОРМИ
Архітектура
платформи
заснована
на
декількох
технологіях
програмування. Фундаментальний вектор зацікавлення програмістів – це
безпека, ефективність, децентралізація та інтуїтивність.

6.1 2D Архітектура
Візуалізація Землі через 2D- шар з невеликими компонентами простору у
формі 3D-шару є основним початковим кроком у створенні світу Etheros.
Саме завдяки цьому шару користувачі зможуть побачити весь діапазон та
обсяг фрагментів, доступних до придбання та керування. Візуальний шар
буде доступний у веб-браузері та у мобільному додатку. Саме у ньому
користувачі зможуть переглядати картографічну сітку, отримати
інформацію про конкретні простори, визначати координати, зазначати
області і візуалізувати земну кулю. Цей шар буде заснований на мові С ++,
яка перевірена часом і є однією з найпопулярніших мов програмування
серед програмістів. Крім того, його буде підтримувати Javascript в якості
другої основної мови програмування, яка відповідає за будову інтерфейсу,
АРІ та інших складних інтерактивних елементів, як наприклад двомірні і
тривимірні анімації, карти, зображення певних подій та представлення
вмісту, персоналізованого для конкретного користувача. Звичайно, на
цьому етапі 2D-шар буде в меншій мірі підтримуватися HTML, CSS і мовою
"Go", розробленою Google , популярність якої останнім часом швидко
набирає обертів. Цікавий факт, що мова Go походить з тієї самої мовної
сім’ї, що і С, С ++ та Java, а це означає, що їх синтаксис настільки схожий,
що програмісти, які знають одну з цих мов, можуть вивчити Go швидко і
без особливих зусиль. Go має безліч автоматизованих рішень, які в інших
мовах розробник повинен програмувати вручну. У разі мікросервісів, які
так широко поширені в сьогоднішньому Інтернеті, вузьким місцем є не
обчислювальна потужність, а пропускна здатність та зв'язок між
компонентами. Go має вбудоване управління спілкуванням, що значно
полегшує масштабування проекту. Вбудована підтримка рівночасних
обчислень – це один з головних аргументів вибору цієї мови (крім С ++).
Ця підтримка в основному застосовується на рівні back end, наприклад при
обробці великої кількості запитів, що надходять з графічного інтерфейсу
користувача для подальшої конфігурації. Ще один важливий аспект –
статична типізація (яка працює краще, ніж динамічна в Python), яка є дуже
важливою, тому що забезпечує читабельність та зручність подальшої
обробки проектів, що містять тисячі рядків коду.
На цьому етапі 2D-архітектура дозволить синхронізацію з гаманцем
користувача. Завдяки цьому користувач зможе стати власником вибраного
простору, для цього треба позначити його на картографічній сітці земної
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кулі і придбати його за допомогою токена Etheros, створеного у стандарті
ЕRС-20. Програма підтримує гаманці всіх типів (ключова умова –
обслуговування блокчейна Ethereum), які співпрацюють з веб-браузером
користувача, тому в основному це гаманці веб-браузерів, але також
декстопові, мобільні чи апаратні версії гаманців. Проте, рекомендується
використання гаманців веб-браузерів, тому що вони найбільш
розповсюджені та доступні в ціні. Metamask – це один з найпопулярніших
та найнадійніших веб-гаманців, до того ж безкоштовний. Команда
програмістів, які відточують свою майстерність протягом багатьох років,
забезпечать функціональність та підтримку децентралізованих додатків,
що працюють на блокчейні Ethereum без необхідності запуску повного
вузла (нода).

6.2 3D Архітектура
Простір для досліджень у світі Etheros повинен ґрунтуватися на надійних
технологіях, які розроблялися роками. В цьому випадку ключовий аспект
– це мови програмування та ігровий рушій, який уможливить розробку
версій для різноманітних платформ. У цьому разі Java буде домінуючою
мовою програмування. Величезною перевагою Java є той факт, що вона не
перестає розвиватися, навіть незважаючи на те, що їй більше 25 років. На
першому етапі користувачі отримають доступ до світу Etheros через веббраузер та мобільний додаток (на базі ігрового рушія Unity). На наступному
етапі буде використано Unreal Engine, завдяки якому можна буде
розробити спеціальну версію у вигляді гри для операційної системи
Windows. Розробники Unreal Engine впровадили до нього спеціальний
механізм кросплатформності, який дозволить розробити версії світу Etheros
на інші платформи, такі як Linux, macOS, PlayStation, Xbox чи iOS. Дуже
важливим елементом є запуск віртуальної реальності (VR), завдяки якій
користувачі зможуть надіти окуляри і повністю зануритись у світ Etheros,
це допоможе їм в усій повноті розвинути та використати цінність, яку вони
будують власноруч. Показ світу Etheros має першорядне значення в
контексті передачі та отримання повідомлень як для користувачів, так і для
інвесторів. 3D-архітектура – це ключовий етап, адже він дозволить
виконувати основні
дії в повному віртуальному світі, між іншим,
видобувати ресурси, проектувати простір, будувати різні типи об'єктів,
відкривати нові місця, досліджувати знайдені предмети, купувати та
продавати все, що має якусь цінність і може принести прибуток власнику
простору, купувати або здавати в оренду необхідні елементи або
інструменти, виробляти певні товари, розміщувати рекламу компаній,
корпорацій та інших юридичних осіб на своїй власності, ліцензувати доступ
до певних ресурсів чи послуг у певній галузі, колекціонувати картини або
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інші унікальні товари, здавати та брати в оренду, організовувати зустрічі,
які недоступні в інших місцях і багато іншого.

7.0 ЕКОНОМІКА
Економіка світу Etheros відіграє ключову роль у тому, як він буде
функціонувати і які переваги принесе своїм користувачам. Варто
зазначити, що одне лише володіння простором у перспективі часу
приносить відчутні переваги з точки зору забезпечення цінності. Діяльність
у світі Etheros дає можливість отримати додатковий прибуток – це ще одна
перевага, яка свідчить про активну участь і зміцнення позиції користувача.
Однак, щоб зрозуміти це явище, ми повинні заглибитися у сутність
економіки – що це таке? Економіка – це наука, яка в першу чергу вивчає
економічну діяльність людини. Вона досліджує, як люди управляють
цінними речами і який роблять вибір, щоб отримати максимальний
прибуток від того, що має обмежені ресурси. Економіка – це наука про
принципи управління і способи прийняття рішень, коли ресурси обмежені,
а потреби – ні. З традиційної точки зору (як ми розуміємо це в реальному
світі) економіку можна розділити на дві категорії:
Мікроекономіка – користувачі
зосереджуються на рішеннях, які
приймаються самостійно або разом з окремими організаціями, з якими
співпрацюють. Мікроекономіка включає в себе такі елементи: економічний
вибір окремих осіб та суб’єктів господарювання, регулювання таких
аспектів, як наприклад співпраця та відносини, а також аналіз залежності
цін від споживачів та масштабів діяльності.
Макроекономіка – в ній основна увага зосереджена на функціонуванні
економіки в цілому. На відміну від мікроекономіки, вона займається
колективними величинами, які стосуються не одного користувача, а
економіки в цілому, яка складається з усіх власників просторів та
організацій, з якими вони співпрацюють. Макроекономіка об'єднує це все
в єдине ціле і надає інструменти, завдяки яким світ Etheros розвивається.
Економіка у віртуальному світі складається з багатьох факторів, завдяки
яким можна реалізовувати ідеї та розвиватися. Перш за все, це потреби,
які необхідно задовольнити. Це можуть зробити власники просторів або
організації, які з ними співпрацюють. Саме завдяки наявності цих потреб
суб’єкти світу Etheros виявляють бажання володіти майном. Засоби
задоволення цих потреб – це в основному товари і послуги, що надаються
іншими користувачами. В цій ситуацій важливим джерелом доходів
виступають економічні товари. Вони можуть поставлятися іншим суб’єктам
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господарювання з метою задоволення їх потреб, що приносить фінансову
вигоду постачальникам. Економічні товари тісно пов'язані зі споживанням
і виробництвом. З точки зору відносин між ними, їх можна розділити на
товари-субститути та товари-комплементи.

7.1 Товари-субститути
Товари-субститути задовольняють одну конкретну потребу. Наприклад,
розміщенням банера на власності користувача або іншої форми реклами,
яка виконає таку саму функцію, може задовольнити потребу комерційної
організації в просуванні. Це означає, що придбання однієї послуги
виключає необхідність придбання іншої, яка може задовольнити таку саму
потребу.

7.2 Товари-комплементи
Товари-комплементи – це товари, які доповнюють задоволення однієї
конкретної потреби. Це означає, що придбання одного товару створює
необхідність придбання додаткового. Прикладом додаткових товарів у світі
Etheros може бути оренда площі суб'єктом господарювання з метою
розміщення на ній об'єктів або комерційної пропозиції.
Більшість товарів, які виробляються для обміну на ринку – це приватні
товари, володіння якими пов’язано з передачею права власності у момент
сплачення грошової суми продавцю. Товар, який використовується
організацією, недоступний для інших.
Також є товари, якими може скористатися кожен. Це суспільні блага,
доступні всім користувачам і організаціям. Використання цього товару
користувачем або організацією не зменшує можливості його використання
іншими особами. Дороги, мости, моря і океани – це типові приклади
суспільних благ в економіці Etheros.
Ще одним дуже важливим елементом економіки є ресурси, наприклад
ресурси економічного виробництва. У процесі виробництва товарів або
надання послуг необхідні економічні ресурси, наприклад такі природні
ресурси як мінеральна сировина, рослини, вода, багатство річок, озер
тощо. Окрім них, існують також капітальні ресурси, наприклад, капітал
фізичний, який включає в себе будівлі, машини, прилади, споруди, а також
сировину та інші матеріли. Всі ці економічні ресурси рідкісні, а потреби
людини безмежні.
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Таким чином, користувачі змушені робити економічний вибір, що означає
вибір однієї з альтернатив. Цей вибір супроводжується двома факторами:
користю та альтернативними збитками. Проаналізувавши їх, користувач
обирає найбільш ефективний варіант використання рідкісних ресурсів або
товарів.
Варіанти, від яких ми відмовилися, тобто ті, які ми вважали вартими
розгляду, але в кінцевому результаті не вибрали (зробивши єдиний
можливий правильний вибір), стають так званою альтернативною вартістю
вибору. Вона включає в себе всі можливості, переваги та користі, які ми
стратили, тому що вибрали інший варіант. Наприклад, ми відмовляємося
від дорожчого простору, вибираючи дешевший. У той же час дешевший
простір може мати приховану перевагу, якщо виявиться, що він багатий
ресурсами, а його розташування в довгостроковій перспективі збільшить
попит на нього. До страт можна зарахувати можливий ріст ціни дорожчого
простору.

7.3 Процеси Управління
Під кінець варто обговорити процес управління, який складається з
чотирьох етапів:
Перший етап – це виробництво, тобто свідомі та навмисні дії користувача,
спрямовані на працю. У процесі виробництва людина використовує засоби
праці, в результаті чого створюються нові товари і послуги, які служать для
задоволення потреб інших представників віртуального світу. Виробництво
не відбувається одноразово, воно безперервне, систематичне і
організоване. Крім того, виробничий процес передбачає використання
факторів виробництва (праці, землі, капіталу), які часто доповнюються
підприємництвом, знаннями і технологіями.
Другий етап – це поділ, тобто розподіл різних видів товарів між
виробниками і споживачами. Цей процес відповідає за безпосереднє
постачання необхідних товарів і послуг споживачам.
Третій етап – це обмін (торгівля), тобто процес товарно-грошового
обміну, основна частина якого здійснюється посередниками, метою яких є
прибуток. Торгівля – це вид господарчої діяльності, який полягає в купівлі
і продажу товарів. Торгівлю теж можна розглядати в інституціональному
значенні. Вона охоплює всіх торговців, основною сферою діяльності яких
є купівля товарів для подальшого перепродажу.
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Четвертий етап – це споживання, тобто процес задоволення людських
потреб, у даному випадку – користувачів світу Etheros.
У кожній економіці виникає питання про розподіл дефіцитних ресурсів та
їх конкурентне використання. Тому одне з найважливіших завдань
користувачів економіки світу Etheros – це відповідь на наступні питання:
Що виробляти? Як виробляти? Коли виробляти? Для кого виробляти? За
скільки продавати?
Якщо користувач правильно відповість на поставлені запитання, він
отримає можливість стабільного заробітку на додаток до користі, яку
приносить саме володіння майном.

7.4 Способи Оплати
Як зазначалося вище, простір можна придбати за власний токен Etheros.
Орендарі та організації, зацікавлені у співпраці з власниками простору,
можуть викупити і повторно використати продані токени. В економіці світу
Etheros токени – це засіб обміну і торгівлі між користувачами. Вони
переносяться до фонду, який використовується для придбання товарів і
послуг у світі Etheros. Таким чином, вони можуть повернутися до власника,
якщо він запропонує певні товари і послуги в обмін. Користувач, який
набув право власності на певний простір, може його використовувати або
перепродати. Серед доступних способів оплати на цьому етапі користувач
може обрати Etheros, біткойн та Ethereum. Якщо в якості способу оплати
обрано токен Etheros, з користувача не стягується комісія за продаж. У
двох інших випадках додається невелика комісія.
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8.0 ВИСНОВОК
ETHEROS – це повноцінний, децентралізований світ у вигляді платформи,
яка виконує роль соціальної мережі на основі блокчейну Ethereum з
елементами гри у віртуальну реальність (VR). Це світ, призначенням якого
є створення цінності для окремих осіб і об'єктів та генерування прибутку
для творців його вмісту. Як сховище цінностей, цей світ покликаний
забезпечити захист створених цінностей в довгостроковій перспективі.
Завдякі власному токену Etheros (ETS) користувачі зможуть торгувати і
обмінюватися, а підтримка двох інших криптовалют – ВТС і ЕТН – в
транзакціях додатково підвищить привабливість та доступність для
власників, користувачів і організацій, які хочуть взяти участь у нашому
проекті. Децентралізація основних елементів платформи, забезпечення
цінностей за допомогою мережі блокчейн, численні економічні заохочення
до спільної будови світу Etheros, і доступність на багатьох апаратних
платформах, безсумнівно, принесуть багатьом людям і організаціям
довгострокову користь, яка раніше була недоступна на такому
просунутому рівні. Ще однією незаперечною перевагою є розвага у вигляді
гри в децентралізованому світі та елемент чесної конкуренції між
користувачами, які приймають свої перші важливі інвестиційні рішення.
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