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Leidende Principes
Phore Blockchain Ecosysteem en Visie
Om succesvol te zijn in het hedendaagse blockchain-ecosysteem, is vertrouwen
op een eendimensionale benadering niet langer realistisch op lange termijn. De
markt is verzadigd met munten die weinig meer willen bereiken dan een
ruilmiddel met één of twee extra functies. Afgezien van een nieuwe, innovatieve
technologie, is er weinig potentieel om de grote, historische munten die enkele
van de hoogste marktkapitalisaties hebben verondersteld te verdringen. Noch is
dit nodig.
De visie van Phore Blockchain is om een platform aan te bieden dat
gedecentraliseerde handel mogelijk maakt, welke vrij om te gebruiken en
duurzaam van aard is. Deze visie reikt verder dan de core blockchain, welke
applicaties en ondernemingen omvat die bovenop het platform zijn gebouwd.
Een eik is een goede weerspiegeling: Phore Blockchain staat rotsvast met
vernieuwende technologie, dit is onze historie en de wortels van ons platform.
Een systeem van zelfbestuur in de vorm van een onafhankelijk netwerk van
masternodes vormt onze stam en zorgt voor stabiliteit; de reikwijdte van
projecten ontworpen bovenop ons platform, beide gerealiseerd en ingebeeld,
vormen de kruin van de boom. Phore Blockchain omvat dus alle facetten van het
ecosysteem dat we creëren, met de Phore Munt (PHR) die slechts één tak
vertegenwoordigd in de Phore Blockchain boom.
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De Phore Blockchain zal tal van mogelijkheden bieden, waaronder maar niet
beperkt tot:
 Atomic swaps en side-chains,
 Snelle, schaalbare, veilige en betrouwbare transacties,
 Opties voor zowel privé als transparante transacties,
 Beloningen voor deelname aan het Phore Blockchainnetwerk
vergelijkbaar met rente,
 Gedecentraliseerde marktplaats,
 Een geavanceerd flexibel smart contract platform voor het bouwen van
gedecentraliseerde applicaties (dAPPs) die gebruikt kunnen worden in
combinatie met privétransacties, waardoor nieuwe gedecentraliseerde,
privacy georiënteerde bedrijfsmodellen mogelijk worden die u in
controle over uw geld en uw persoonlijke informatie stellen,
 Initial coin offerings op het Phore Blockchain platform,
 Crowdfunding fondsenwervers,
 Op maat gemaakte blockchain creatie en diensten,
 Voortdurende uitbreiding en verbetering in zowel het Phore protocol als
Phore Blockchain,
 Wijdverspreide toegankelijkheid en gebruiksgemak.
Ontwikkeling die ontworpen zijn om het Phore Blockchain ecosysteem te
ondersteunen, zijn al aan de gang (zie de secties Roadmap en Mijlpalen).
Eenvoudig gezegd, Phore Blockchain zal een ecosysteem zijn dat voortdurend
de technologie achter PHR verbetert, nieuwe en innovatieve toepassingen
creëert, e en gedecentraliseerde marktplaats biedt, kansen biedt voor
crowdfunding en blockchain-gerelateerde services biedt aan derden, zowel
publiek als privaat. Het nut van PHR, welke alle aspecten van het ecosysteem
behandeld, zal dus veelvuldig zijn.
Onze visie voor Phore Blockchain is een wereldomvattende adoptie. Help ons
om de wereld op een nieuwe manier voor te stellen.
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Het Phore Blockchain Ecosysteem

Toegankelijkheid en gebruiksgemak zijn essentiële elementen van onze visie.
Phore Blockchain is voor iedereen, niet alleen voor mensen met geavanceerde
technische vaardigheden. PHR is eenvoudig te verkrijgen en te ruilen voor
diensten en goederen wereldwijd, met de mogelijkheid om mensen van over de
hele wereld een soepele en intuïtieve gebruikerservaring te bieden.
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De ontwikkeling van de Phore munt, PHR, was slechts het begin van onze reis.
Ons vooraanstaand product is onze volledig gedecentraliseerde marktplaats.
Gebruikers kunnen goederen kopen en verkopen met PHR en kunnen desgewenst
privé of transparante transacties uitvoeren. We zullen doorgaan met het
ondersteunen en ontwikkelen van een ecosysteem van Phore Blockchain dat bestaat
uit toepassingen en bedrijven die zowel gemaakt zijn door het Phore Blockchain
core team als door de Phore Blockchain gemeenschap. Phore Blockchain wil een
drijvende kracht zijn achter de wereldwijde expansie van de blockchain revolutie.
Phore Blockchain zal een robuust, veilig, privaat en volledig gedecentraliseerd
netwerk bieden, ondersteund door Phore cryptovaluta, PHR. Het zal bestaan uit
een welvarend ecosysteem van op privacy gebaseerde gedecentraliseerde
toepassingen en een marktplaats die toepassingen in de echte wereld zal bieden om
particuliere handel en nieuwe privacy georiënteerde bedrijfsmodellen mogelijk te
maken. Er is geen toestemming vereist om PHR of zijn toepassingen te gebruiken,
aangezien er geen gecentraliseerde autoriteit achter zit. Toepassingen en
verbeteringen van de Phore Blockchain kerncode zullen worden gemaakt door de
Phore Blockchain gemeenschap. Phore is geld onder jouw voorwaarden.
Misschien wel het belangrijkste voor onze ontwikkeling en succes is onze
bloeiende en groeiende gemeenschap. PHR is gestructureerd om door de
gemeenschap transparant te worden beheerd. Het ontwikkelingsteam groeit
gestaag door zowel het bereiken en actieve rekrutering van het core team als
door proactieve ideeën, bijdragen en aanbiedingen om te helpen vanuit de Phore
Blockchain gemeenschap. We zijn trots op de grote en groeiende aanhang die
Phore Blockchain tot nu toe verzameld heeft, waaronder meer dan 14000 volgers
op Twitter en meer dan 4000 leden in onze Discord en Telegram groepen. We
koesteren een vriendelijke en boeiende omgeving waarin participatie en
bijdragen van iedereen in de gemeenschap wordt aangemoedigd.
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Phore (PHR)

De technologische vooruitgang van de afgelopen eeuw heeft enorme rijkdom
en kansen gecreëerd, in tegenstelling tot andere historische perioden. De
mensheid bevindt zich momenteel op een keerpunt; een
paradigmaverschuiving zal herscheppen hoe wij communiceren, transacties
uitvoeren, betalen voor diensten en goederen waarbij er ontelbare andere
applicaties als gevolg van de adoptie van Blockchain technologie vloeien.
Hoewel deze nieuwe technologieën enorme voordelen bieden, kunnen ze ook
kosten met zich meebrengen. Het verzamelen, traceren, analyseren en
gebruiken van persoonlijke gegevens is een veel gemakkelijkere taak voor
zowel private als publieke instanties geworden. Bedrijven en overheden
verzamelen onze persoonlijke gegevens om ontelbare redenen, maar het
resultaat is hetzelfde: verlies van individuele privacy.
Je zou kunnen denken "als ik niets verkeerd heb gedaan, heb ik niets te
verbergen”, maar dit soort van denken slaagt er niet in om de buitengewone
impact te begrijpen die onze verzamelde gegevens op ons kunnen hebben. Deze
informatie kan bijvoorbeeld gebruikt worden voor doelgerichte reclame,
censuur, boycots en vergelding voor het hebben van standpunten in strijd met
de status quo.
We kunnen weliswaar uit de recente geschiedenis zien dat:


Social media zijn gebruikt geweest om inhoud uit de circulatie te nemen,
advertenties af te keuren of gebruikers te verbieden om een tegendraadse
mening te hebben tegenover die van het mediaplatform.



Grote crowdfunding sites zijn naar verluidt beschuldigd van politieke
vooringenomenheid, het afwijzen of verwijderen van fundraising
campagnes wanneer ze de aanleiding zijn die onaanvaardbaar worden
geacht onder het mom van “niet voldoen aan communautaire normen”.



Persoonlijke gegevens waaronder het koopgedrag worden door bedrijven
en overheden gebruikt voor doeleinden, variërend van reclame tot
censuur en boycotten, en zijn vaak blootgesteld aan enorme inbreuken op
cyberbeveiliging en diefstal, deels omdat er zoveel persoonlijke gegevens
op één centrale locatie staan.
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Meer conventionele cryptovaluta’s zoals Bitcoin bieden onvoldoende
bescherming van iemands identiteit en informatie, aangezien alle transacties
observeerbaar en traceerbaar zijn door elke vastberaden onderzoeker. Degenen
die hun privacy waarderen, worden niet voldoende beschermd en zijn dus
kwetsbaar voor blootstelling. Een verbeterde privacy georiënteerde cryptovaluta
is een oplossing voor dit probleem waarvan Phore (PHR) een geschikte kandidaat
is.
Phore Blockchain’s valuta is de kern van zijn ecosysteem. Het staat individuen
vrij om vrijwel onmiddellijk onderling te wisselen, met de keuze van anonieme of
publieke transacties. Bovendien riskeren ze niet dat hun munten geconfisqueerd
worden door een rechtspersoon. Het voordeel van het gebruik van een ruilmiddel
buiten fiduciaire valuta’s zoals het Amerikaanse Federal Reserve Biljet
(Amerikaanse dollar) of Britse Pond is dat individuen niet onderhevig zijn aan de
willekeurige en vaak negatieve effecten van het monetaire beleid. Phore
Blockchain heeft een ontwikkelde verdeling van zijn munt en veranderingen in
zijn protocol omvatten beslissingen die zijn genomen door democratisch bestuur
van degenen die belang hebben bij de ontwikkeling ervan. Individuen kunnen
toekomstige beslissingen nemen met vertrouwen in de integriteit van dit systeem.
Uitbreiding en inkrimping van de voorraad van PHR gebeurt alleen door dergelijk
bestuur. Dit zal resulteren in een voorspelbaar en stabiel ruilmiddel. Men hoeft
niet verder te kijken dan de recente monetaire geschiedenis van de Verenigde
Staten of de Europese Unie om de verwoestende gevolgen waar te nemen van
arbitraire en wispelturige monetaire planning van de centrale bank.



Tijdens de Grote Depressie, verbood de regering van de Verenigde Staten
het privébezit van ongemunt goud en eiste burgers dat zij hun goud
(afgezien van juwelen, verzamelaarsmunten en dergelijke) aan de overheid
zouden verkopen – wat uiteindelijk minder dan 50% van wat het waard
was.
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●

Meer recentelijk heeft de bank van Cyprus in 2013 ingestemd met een
regeling van 23 miljard euro ($ 30.5 Miljard) bij het IMF, waarbij de
spaarders 47,5% van hun spaargeld verloren dat hoger was dan 100.000
euro ($ 132.000).

●

In 2014 begon Rusland ongeveer 8 miljard dollar per jaar van zijn burgers in
beslag te nemen. Particuliere pensioenpremies voor het financieren van
overheidsuitgaven / schulden. Polen ($ 39 miljard), Hongarije ($ 12 miljard),
Portugal ($ 2,5 miljard), Bulgarije en Argentinië ($ 30 miljard) maakten
vergelijkbare bewegingen in de zes jaar daarvoor.

●

Volgens vele schattingen heeft de Amerikaanse dollar meer dan 90% van
zijn koopkracht verloren over de laatste 100 jaar1. John Maynard Keynes
schreef dit grotendeels toe aan het huidige systeem van interventionistisch
economisch beleid dat de waarde van valuta’s wereldwijd heeft aangetast,
door te stellen dat “[door] een voortdurend proces van inflatie, overheden
stiekem een deel van de rijkdom van hun burgers in beslag kunnen nemen,
in het geheim en onopgemerkt houden. Door deze methode nemen ze niet
alleen confiscatie aan, maar nemen ze willekeurig in beslag, terwijl het
proces velen verarmt, verrijkt het sommige zelfs.” 2

We geloven in emancipatie van het individu en van gemeenschappen. Wij
geloven in het recht op vrijheid van meningsuiting en de vrijheid om handel te
drijven als een kerncomponent van dat recht. Dit kan vele vormen aannemen, of
het nu gaat om de vrijheid om bij te dragen aan een zaak, om producten en
diensten te kopen en verkopen, om geld op te halen via crowdfunding of om een
bedrijf te runnen dat waarde heeft voor zijn klanten.
Met Blockchain en gerelateerde, gedecentraliseerde technologieën willen we dat
Phore Blockchain individuen en gemeenschappen helpt om die kracht terug te
nemen, hun doelen efficiënter te bereiken, met meer onafhankelijkheid en zonder
het compromis van het moeten opgeven van gegevens of onderworpen zijn aan de
controle van bedrijven en gecentraliseerde groepen.
1

“What Has Government Done to Our Money?” by Murray N. Rothbard, Ludvig von Mises Institute, Sept 20th, 2005.

2

“The Economic Consequences of the Peace” by John Maynard Keynes, Serenity Publishers, LLC (February 10, 2009)
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Geschiedenis en Verwezenlijkingen
Phore Blockchain heeft al een lange weg afgelegd sinds het project in
september 2017 van start ging, inclusief de vorming van het core team, de
lancering van Phore cryptovaluta en veel werk voor onze aanvankelijke
mijlpalen voor 2018.

KryptKoin Oorsprong
Phore (PHR) is een digitale privacy cryptovaluta, een update en
hernoeming van KryptKoin (KTK) welke vooraf aangekondigd werd in
Mei 2014, en waarvan de distributie gestart was op 21 Mei 2014.
Er was geen premine bij KryptKoin. Het werd gelijkelijk verdeeld onder mensen
die in aanmerking kwamen voor een stake. In totaal zijn 500 stakes verdeeld in 2
fasen. Bonus KTK werd gegeven aan degenen die 30 dagen bleven staken. Er
was geen ICO en geen premine voor de ontwikkelaars.
De ontwikkelaar, Phroshi, ontving 1 stake, dezelfde hoeveelheid als elke andere
stakeholder. Na de lancering, ontwikkelde KryptKoin snel een grote en trouwe
volger en introduceerde in 2015 een online marktplaats, inclusief PayPalintegratie, waar digitale items zoals Wordpress thema’s gekocht en verkocht
werden.
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Hier is een link naar een korte promotievideo voor de KTK markt gepubliceerd
op 20 Augustus 2014 https://www.youtube.com/watch?v=Sj3f7ucJBIo

Muntwisseling
Om tegemoet te komen aan nieuwe functies en de Phore Blockchain visie te
versnellen, moest bestaande code volledig herschreven worden. Dit werd
bereikt met een muntomruiling van KryptKoin naar de nieuwe Phore
Blockchain. De oorspronkelijke basiscode van Phore Blockchain is gemaakt op
basis van een fork van het PIVX Project, die op zijn beurt geforked is uit Dash,
welke allemaal wortels hebben die teruggaan naar Bitcoin Core code.
Een venster van twee maand werd aangekondigd en geadverteerd op
cryptovaluta forums en sociale media voor bestaande KTK-houders om hun
munten in te wisselen voor nieuwe PHR op een 1:1 ratio.
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Meer dan de helft van de bestaande KTK werd tijdens dit proces vervangen door
PHR. Dit venster werd gesloten op 18 november 2017 en als gevolg van niet
opgeëiste munten werden meer dan 7 miljoen PHR vernietigd, waardoor het
totale aanbod werd teruggebracht tot iets meer dan 11 miljoen.

Proof of Stake
In tegenstelling tot Bitcoin, dat Proof of Work (PoW) en mining als het primaire
mechanisme voor het bouwen van hun blockchain gebruikt en het bereiken van
een consensus, is de Phore Blockchain core blockchain gebaseerd op Proof of
Stake (PoS). Proof of Stake baseert beloningen op basis van hoeveel inzet elke
deelnemer heeft in het Phore Blockchainnetwerk en voor hun deelname bij het
valideren en verwerken van Phore Blockchaintransacties en blokken. Deze
alternatieve methode voor het bereiken van gedistribueerde blockchain
consensus biedt een aantal voordelen ten opzichte van PoW
consensusalgoritmen:


Het vereist veel minder rekenkracht en elektriciteit om de blockchain te
beveiligen. Er zijn schattingen dat Ethereum en Bitcoin PoW mining meer
dan 1 miljoen USD aan elektriciteit en gerelateerde kosten per maand
verbruiken. PoS is daardoor veel duurzamer en milieuvriendelijker in
vergelijking.



Er is minder nodig om nieuwe munten uit te brengen om prikkels te
geven om deel te nemen aan het blockchain proces. Wat leidt tot
minder noodzaak om de valuta op te inflateren. De transactiekosten
van Phore Blockchain zijn klein in vergelijking met de Bitcoin kosten
om vergelijkbare redenen, omdat het niet nodig is om een miner te
motiveren om deze te verwerken. Bovendien worden de
transactiekosten verbrand als ze worden gebruikt, waardoor het totale
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aanbod van PHR verminderd wordt om een deel van de toename van
het aanbod uit PoS beloningen te compenseren. Naarmate het
transactiegebruik toeneemt, is het mogelijk dat er zelfs sprake is van
een negatieve netto uitgave van munten.


PoS maakt meer decentralisatie mogelijk, omdat er een Phore Blockchain
node op zeer goedkope wijze kan opereren. Er is geen behoefte aan een
grote gecentraliseerde mining farm zoals je ziet bij veel PoW munten. Deze
grotere decentralisatie maakt het moeilijker voor gecentraliseerde
coördinerende collectieven van nodes, om groepen te vormen en
ontmoedigen die wel degelijk schade toebrengen aan het Phore
Blockchainnetwerk.

Deze en andere voordelen van PoS, bieden Phore Blockchain een veilige
fundering. Nodes op het blockchainnetwerk moeten om deel te nemen aan
blockchain mining, PHR-houders zijn en hierdoor hebben ze een natuurlijke
stimulans om de waarde van PHR te beschermen en te verbeteren.
Iedereen met een Phore Blockchain portemonnee kan het online houden met
staking ingeschakeld om PHR transacties te verwerken en te bevestigen en de
blockchain te bouwen. In ruil voor het leveren van deze service en het beveiligen
van het Phore Blockchainnetwerk, kunnen stakers een deel van de blokbeloning
ontvangen, die op dit moment 2,8 PHR toegekend krijgen voor elke blok, die elke
60 second behaald wordt. De kans om te worden gekozen om een blok te minen
en de bijbehorende staking beloningen te ontvangen, is gebaseerd op het aantal
PHR dat wordt ingezet door elke node van de Phore Blockchain.
Om gebruikers te kunnen helpen bij het opzetten van hun portemonnees voor
staking, hebben de gemeenschap en adviseurs van Phore Blockchain een
gedetailleerde staking gids ontwikkeld. Extra ondersteuning is ook te vinden
in de Discord Groep van Phore Blockchain.

Pagina 14 van 53

Masternodes
Phore Blockchain heeft ook masternodes geïmplementeerd, dit zijn verbeterde
nodes die extra services en beveiliging bieden voor het Phore Blockchainnetwerk.
Twee van de huidige diensten geleverd door masternodes zijn het verwerken van
Zerocoin (zPHR) privétransacties (zie Zerocoin Protocol hieronder) en het
verwerken van het budgetbeheerproces van Phore Blockchain (zie Masternode
Bestuur hieronder). Aanvullende diensten kunnen in de toekomst worden
toegevoegd naarmate de functies van Phore Blockchain uitgebreid worden.
Iedereen met 10,000 PHR kan een Phore Blockchain Masternode opzetten en
gebruiken, welke 24/7 online is en zorgt voor extra beveiliging, betrouwbaarheid
en prestaties van de blockchain. Gezien hun grote aandeel in Phore Blockchain,
hebben masternode eigenaren een nog grotere motivatie om de integriteit en
veiligheid van de blockchain te behouden en om de groei en waarde van PHR in de
loop van de tijd te helpen leiden.
Om een Masternode op te stellen, wordt 10,000 PHR vergrendeld als onderpand in
een transactie die uitgevoerd wordt in de Phore Blockchain portemonnee van de
eigenaar en deze wordt gekoppeld aan de Masternode. Een Masternode kan
worden opgezet op een Virtual Private Server (VPS) in de Cloud, thuis op een pc
of een Raspberry Pi. Phore Blockchain Masternodes ondersteunen IPv6 en
meerdere Masternodes kunnen opereren op dezelfde IPv6 geschikte VPS.
Masternodes kunnen ook opgezet worden om gebruik te maken van Tor/Onion
Routers voor extra privacy.
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Zodra de Masternode functioneert, werkt deze zelfs als de portemonnee met de
10,000 PHR, offline is, mogelijks zelfs in cold storage, welke extra bescherming
biedt aan de eigenaar van de Masternode.

Masternode tab vanuit Phore Portemonnee

Als de eigenaar van de Masternode ooit wilt stoppen met het bedienen van
zijn/haar Masternode, kunnen de munten ontgrendeld en de functie op elk
moment beëindigd worden. Net als stakers ontvangen Masternode eigenaren een
deel van de blokbeloningen, die op dit moment 4,2 PHR per blok is. Voor een
eigenaar van een Masternode wordt zo een passieve stroom van inkomsten
gecreëerd.

Op dit moment zijn er ongeveer 500 Masternodes actief op het Phore
Blockchainnetwerk. Dit komt neer op ongeveer 40% (5.4 miljoen Phore)
vergrendeld als Masternode onderpand, waardoor het aanbod in omloop afneemt
van ~11.7 miljoen naar ~6.3 miljoen Phore. Het rendement op investering voor
een Masternode eigenaar op basis van deze voorwaarden bedraagt momenteel
ongeveer 340 Phore per maand, wat neerkomt op een rendement op jaarbasis
van 40%. Deze getallen worden gewijzigd als

Masternodes worden

toegevoegd of verwijderd uit het Phore Blockchainnetwerk en omdat
blokbeloningen geleidelijk afnemen in de loop van tijd op opgegeven
blokintervallen.
Het Phore Blockchain team heeft een gedetailleerde gids ontwikkeld voor het
opzetten van Masternodes, en zowel het team als de gemeenschap zijn
beschikbaar om ondersteuning te bieden in de Discord groep voor degenen die
technisch minder capabel zijn.
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Zerocoin Protocol (zPHR)
Een Bitcoin transactie wordt vastgelegd in het blockchain grootboek en is
zichtbaar voor iedereen. Het adres van de afzender, het adres van de ontvanger,
het transactiebedrag en alle andere details of voorwaarden die verband houden
met de transactie zijn openbaar. Hoewel dit een geweldige functie is voor het
onderhouden van nauwkeurige rekeningsaldi en het voorkomen van dubbele
bestedingen van dezelfde munten, onthult het veel informatie van de afzender en
ontvanger van de transactie. Analisten van blockchaingegevens kunnen deze
informatie gebruiken om te achterhalen welke adressen tot dezelfde
portemonnee behoren. Deeltjes informatie zoals deze kunnen worden
geanalyseerd op patronen of andere gegevens (bijvoorbeeld het overmaken
vanuit meerdere adressen naar één enkel stortingsadres bij een centrale,
transacties geregistreerd met het bijbehorende IP-adres) die helpen bij het
koppelen van verschillende adressen en mogelijk de identiteit van de eigenaar
onthullen. De Amerikaanse overheid en particuliere ondernemingen hebben
vergelijkbare technieken beschreven die zij gebruiken om de eigenaar van een
“anoniem” mobiel telefoonnummer te identificeren op basis van wanneer en wie
zij bellen, alsook andere metadata die beschikbaar zijn in de mobiele
telefoongegevens.
We geloven dat elk individu op zijn minst enkele van zijn transacties privé wil
houden. Als u wordt betaald met cryptovaluta, wilt u misschien niet dat uw
salaris voor altijd in het openbaar wordt vastgelegd. U wilt eenvoudigweg niet
dat uw eigen persoonlijke gegevens worden verzameld en geanalyseerd of dat
uw inkooppatronen worden verzameld en doorverkocht worden aan bedrijven
zonder uw medeweten of toestemming.
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Phore Blockchain maakt gebruik van een aangepaste versie van het Zerocoin
protocol genaamd, zPHR, om privé transacties aan te bieden. Zerocoin is grondig
doorgenomen in de acadamische gemeenschap en u kunt de originele whitepaper
van Zerocoin bekijken die gepubliceerd is door de afdeling Department of
Computer Science van John HopKins3.
zPHR is een muntmeng technologie die PHR converteert (“mints”) in zPHR en
de PHR van de persoon toevoegd aan een accumulatorpool van zPHR op de
blockchain. Zero knowledge proofs worden gebruikt tussen de gebruiker en een
Phore Blockchain Masternode om de transactie te verifiëren, zonder de koppeling
tussen zender en ontvanger op de blockchain te onthullen of vast te leggen. De
interactie tussen Masternodes van Phore Blockchain en gebruikers maakt gebruik
van RSA-2048 encryptiesleutels, zodat u geen betrouwbare setup van
ontwikkelaars nodig hebt om dit te bereiken. Als gevolg hiervan weet niemand
alle informatie die nodig is om de identiteit van de persoon die een zPHR
transactie gebruikt, van begin tot het einde te onthullen.
Het zPHR protocol voert deze anonimiseringsdienst op efficiënte wijze uit,
waarbij het minten van zPHR slechts een halve seconde duurt en het spenderen
van zPHR slechts 2,5 seconden duurt. Dit biedt ook flexibiliteit om uw eigen
gewenste niveau van anonimiteit te kiezen – u kan specificeren dat het Phore
netwerk je munten combineert met alle eerder geslagen zPHR en die gemint zijn
voor 10 blokken voor jouwe, helemaal totdat je munten moeten mixen met elke
andere zPHR van het begin tot het einde van de Phore Blockchain.
Masternodes bieden de zPHR minting dienst en communiceren de ZPHR
accumulatoren op de Phore Blockchain om crediteringen en debiteringen uit
te geven terwijl zPHR gemint en uitgegeven wordt.

3

https://isi.jhu.edu/~mgreen/ZerocoinOakland.pdf
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Mensen die PHR bezitten, kunnen hun Phore Blockchain portemonnee
gebruiken om hun PHR in zPHR munten te minten voor een kleine
transactiekost (0,01 PHR per minted zPHR muntstuk), in een verscheidenheid
van gestandaardiseerde denominaties variërend van 1 tot 5,000 PHR. De
transactiekosten voor het minten van zPHR zijn hoger dan bij een normale
transactie, omdat het een rekenintensieve actie is en daarvoor een mechanisme
nodig heeft om te voorkomen dat spam / profiteergedrag het Phore
Blockchainnetwerk overrompelt. Net als andere transactiekosten worden de
zPHR kosten verbrand, waardoor de totale voorraad PHR verminderd wordt.
Gebruikers kunnen later kiezen om hun zPHR terug naar PHR om te zetten
door ze naar een van hun eigen portemonnee adressen te sturen, of om ze op
een ander PHR adres uit te geven, voor zPHR uitgaven gelden geen
transactiekosten. Terwijl ze worden vastgehouden, worden zPHR opgeslagen in
de portemonnee van de gebruiker als veilige tegoedbon voor PHR die anoniem
ingewisseld kunnen worden.
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Een ander interessant voordeel van het houden van uw PHR als zPHR op de
blockchain, is dat de associatie van de bijbehorende Phore Blockchain adressen
waarop PHR opgeslagen is in zPHR accumulatoren, niet langer met het adres van
de houder(s) is. Als iemand zich zorgen maakt over het doelwit te zijn voor
hackers, omdat ze een hoge balans in hun account hebben, zal het gebruik van
zPHR hun ware balans maskeren, waardoor de mogelijk gecreëerd wordt om een
“onzichtbare” waarde vast te houden die niet makkelijk terugleidt naar de portemonnee
van de gebruiker.
Wij geloven dat Zerocoin één van de beste beschikbare methodes is om
flexibele, optionele, veilige private cryptovalutatransacties aan te bieden.

Phore Blockchain Gemeenschap
De Phore Blockchain gemeenschap vormt het middelpunt van het project. Sinds
het begin hebben individuen uit de Phore Blockchain gemeenschap niet alleen
ideeën gedeeld maar ook het project in een bepaalde richting gestuurd. De
community begon met een kleine groep investeerders die elkaar oorspronkelijk op
het Phore "Slack channel" hebben leren kennen. Aangezien Phore geen ICO is,
hebben deze investeerders gekozen om op eigen initiatief het woord over Phore
Blockchain te verspreiden. Dit ging vooral via forums en social media. Het doel
hiervan was om de gemeenschap te doen groeien en de bekendheid van Phore te
doen toenemen.
Dit bleek al vrij snel succesvol te zijn, veel nieuwe investeerders voegden zich op
deze manier bij de gemeenschap toe. Op verzoek van de gemeenschap werd het
Slack kanaal vervangen door Discord. Een aantal bekende namen van crypto
twitter erkenden al gauw de waarde die Phore Blockchain heeft en zeggen het
voort.
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Toch blijkt de grootste reden van investering de gemeenschap zelf te zijn, de
Phore gemeenschap is erg actief en er is bijna altijd een lid van het team aanwezig
om zo nodig hulp te bieden of vragen te beantwoorden. Verder is de sfeer binnen
de gemeenschap erg positief, leden zijn altijd vriendelijk en bereid om elkaar te
helpen.
Het bekend maken van Phore Blockchain is vrij succesvol geweest, en dat op een
erg bescheiden budget, dit is vooral te danken aan de inspanning van meerdere
individuen in de gemeenschap. Honderden volgers hebben zich gevoegd aan
onder andere Discord, Twitter en Telegram. In December 2017 werd het
bestuursmodel ingevoerd, dit zorgde voor een extra budget, leden uit de
gemeenschap kunnen tegen een bedrag een voorstel doen. Dit budget werd vooral
gebruikt voor een marketingcampagne. Dit was vrij succesvol aangezien we nu
1,700 leden op Telegram, 4,200 leden op Discord en 14,000 volgers op Twitter
hebben.
Net zoals bij het Masternode budgetbestuursproces, wordt Phore Blockchain
bestuurd door de gemeenschap. We zijn altijd actief bezig met de gemeenschap en
delen onze ideeën en ontwerpen zoveel mogelijk, hiermee verzamelen we
feedback en begrijpen zo beter waar de gemeenschap het meest naar verlangt en
van ons verwacht. Ons doel is om zo transparant mogelijk te zijn naar de
gemeenschap en om zo onze visie samen te laten ontwikkelen.
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Phore Blockchain Marktplaats Ontwikkeling
Sinds de succesvolle lancering van de Phore Blockchain cryptovaluta, was de
meeste ontwikkeling van het core team gericht op het voorbereiden van de Phore
Blockchain marktplaats zijn debuut; gepland om tegen het einde van het eerste
kwartaal van 2018 live te gaan. De eerste codebase voor de Phore Blockchain
marktplaats werd geforked vanuit OpenBazaar. Deze basis biedt de Phore
Blockchain marktplaats een stevige basis om op voort te bouwen en past goed bij
de core Phore Blockchain filosofie van gedecentraliseerde applicaties. Zie sectie
eerste kwartaal van 2018 voor meer informatie over de markplaats functionaliteit
die beschikbaar zal zijn tijdens de eerste lancering.
Het ontwikkelingsteam heeft hard gewerkt om de noodzakelijke functies,
gebruikersinterface en andere wijzigingen toe te voegen die nodig zijn om snel
een volledig uitgeruste marktplaats te kunnen leveren, deze ondersteunt
privétransacties op basis van de Phore Blockchain cryptovaluta. Tegelijkertijd
hebben de adviseurs en de gemeenschap van Phore Blockchain verkopers
geïdentificeerd die deel willen uitmaken van de eerste beta en lancering, waarbij
ze een aantal van de eerste producten en diensten aanbieden die op de markt
beschikbaar zijn.
De Phore Blockchain Marktplaats is een fork van het OpenBazaar protocol. Alle
transacties tussen twee partijen, inclusief een escrow-systeem en een
moderatiesysteem, worden op protocolniveau afgehandeld. Dit maakt een
volledig gedecentraliseerd en vertrouwd systeem voor het uitwisselen van
goederen mogelijk. Omdat alle transacties plaatsvinden op protocolniveau, is
de markt zelf niet gevoelig voor censuur. Zoekmachines fungeren echter als een
gecentraliseerde manier om nieuwe winkels te vinden op de Phore Blockchain
Marktplaats. We zijn van plan om één centrale zoekmachine te hosten en de code
open source te maken, zodat iedereen zijn eigen zoekmachine kan uitvoeren met
zijn eigen regels.
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Elke winkel in de Phore Blockchain Marktplaats heeft een uniek adres dat de
opgeslagen gegevens identificeert. Dit hash-gebaseerde, gedecentraliseerde
systeem voor het opslaan van gegevens is een fork van het IPFS protocol. Met
name stelt dit gebruikers in staat om opslaggegevens op te slaan en te openen
zonder dat een gecentraliseerde server nodig is. Elke winkel is toegankelijk
zonder een zoekmachine, door simpelweg de URL van de winkel in te voeren.

Schermafbeelding van een item uit een winkel op de marktplaats.

De

marktplaats

wordt

continu

verder

ontwikkeld,

waaronder

de

gebruikersinterface, de zoekmachine en de verbinding met het Phore
Blockchainnetwerk. Begin van het eerste kwartaal wordt een open beta
vrijgegeven, terwijl de definitieve versie later in 1e kwartaal wordt uitgebracht.

Pagina 23 van 53

Blockchain Technologieën en Diensten
We bieden nu op maakt gemaakte blockchain technologieën en diensten aan
voor zowel particuliere als openbare instanties. Dit omvat, maar is niet beperkt
tot, op maakt gemaakte blockchain protocollen. We zijn momenteel in gesprek
met onze eerste klant.

Masternode Bestuur
De financieren en de leiding van de financiering van Phore Blockchain wordt
bepaald door diegenen in de Phore Blockchain gemeenschap met het grootste
aandeel in het verbeteren van de waarde op lange termijn van Phore Blockchain,
de eigenaars van Masternodes, welke elk daarvan 10,000 PHR staked als
onderpand voor hun Masternode. Het mechanisme en het proces achter dit
bestuur is rechtstreeks in de blockchain code ingebouwd.

Tien procent van de blockchainbeloningen voor PHR zijn gereserveerd voor het
financieren van ontwikkelingsvoorstellen om zo PHR meer waardevol te maken.
Elk budgetcyclus is 30 dagen en iedereen kan een ontwikkelingsvoorstel
indienen voor een transactiekost van 25 PHR die verbrand wordt wanneer het
voorstel ingediend wordt. Het Phore Blockchain team heeft een forum op
https://forum.phore.io waar mensen berichten kunnen plaatsen, debatteren en
de voor- en nadelen van elk voorstel kunnen bespreken. Ieder eigenaar van een
Masternode kan een ja of nee stem uitbrengen of zich onthouden van elk van de
ontwikkelingsvoorstellen. Om een voorstel goed te keuren, moet het ten minste
3 dagen voor het einde van de begrotingscyclus worden ingediend en moet voor
een minimum van 10% van de masternodepopulatie een ja-stem krijgen (of meer
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om eventuele ‘nee’ stemmen te compenseren). Voorstellen kunnen ingediend
worden voor een eenmalige betaling of het uitstrekken op meervoudige
budgetcyclussen voor doorlopende financieren van langere termijnprojecten.

JSON weergave van één van de Phore begrotingsvoorstellen van Januari 2018

Twee dagen voor het einde van de begrotingscyclus stopt het stemmen en is het
budget definitief. Iemand moet nog eens 25 PHR transactiekosten indienen om
de afronding van het budget in gang te zetten, waarna de Masternodes de
gerangschikte lijst met voorstellen sorteren op de ja / nee stemratio en geld
toewijzen totdat het laatste voorstel is bereikt of de fondsen voor de
budgetcyclus op zijn. Wanneer het blok dat begint met de volgende
budgetcyclus (superblok) bereikt wordt, wordt het definitieve budget uitbetaald
aan de adressen die gekoppeld zijn aan elk goedgekeurd voorstel.
Dit systeem biedt een gedecentraliseerde methode om te bepalen hoe budgetten
op de beste manier voor de ontwikkeling van Phore Blockchain toegewezen
kunnen worden. Masternode eigenaren bepalen wie betaald wordt en hoeveel
(of het nu het core team is of niet) en voor welke wijzigingen of toevoegingen
van functies. Iedereen met een waardevol en populair idee in staat is om
financiering te krijgen, het levert een terugkerende en langlopende
financieringsbron op en het zorgt ervoor dat de fondsen in de loop van de tijd
worden gebruikt om de ontwikkeling van Phore Blockchain onmiddellijk te
ondersteunen.
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Liefdadigheidsgiften
Het is makkelijk om verstrikt te raken in deze enorm snelgroeiende industrie, maar
het is ook belangrijk om te beseffen hoeveel geluk we hebben. In de huidige
cryptosfeer is bijna iedereen gezegend met het feit dat we stroom en toegang tot
het internet hebben. Echter is dit niet voor iedereen het geval en hebben sommigen
mensen hulp nodig. Wij van Phore Blockchain zijn bereid om deze hulp te bieden.
Hoewel we een relatief nieuw en jong project zijn en geen gigantische bedragen tot
onze beschikking hebben in tegenstelling tot sommige ICO's of munten met een
premine, zijn we actief bezig met het bieden van hulp waar we dit kunnen. Tot nu
toe hebben we gedoneerd aan 6 goede doelen:
●

Make A Wish Foundation: een goed doel die een “wens” uitbrengt van
kinderen met een levensbedreigende ziekte of aandoening.

●

Children International: een non-profit organisatie die kinderen helpt met
het bestrijden van armoede.

●

Covenant House Toronto: Een daklozen opvang voor de jeugd van
Toronto, deze organisatie bied onder andere onderwijs, begeleiding,
gezondheidszorg en hulp bij het zoeken van werkgelegenheid.

●

Life For The World (Haiti): Een organisatie die zich richt op het
ondersteunen van weeshuizen door programma's aan te bieden die wezen
helpt met bijvoorbeeld trainingen om het te redden in de buitenwereld.

●

American Kidney Fund: Een non-profit organisatie die zich inzet voor de
ruim 31 miljoen Amerikanen met een nierziekte.

●

Canadian Mental Health Association: Een organisatie met vrijwilligers
die zich inzetten en hulp bieden aan mensen met een psychische
aandoening en hun familie.
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Deze donaties gingen samen met onze "community giveaway" genaamd "All I
want Phore Christmas". Deze manier van denken en mensen helpen wordt ook
gereflecteerd door het Phore Blockchain Team.
Vooruitgang in technologie zijn gemaakt om handel en de algehele kwaliteit van
het leven te verbeteren. Phore Blockchain is eraan toegewijd om de wereld een
betere plek te maken.

Actuele Phore Blockchain Cryptovaluta Statistieken
Phore Blockchain maakt gebruik van Proof of Stake en Masternodes om het
netwerk te beveiligen en privacy en veiligheid te garanderen. Phore Blockchain is
ontworpen om blokken snel te vinden (één per minuut) en gebruikt lagere
transactiekosten in vergelijking met Bitcoin.

Totale hoeveelheid PHR (genoteerd op 15 Januari, 2018): ~11,722,000 PHR
Hoeveelheid PHR in omloop (genoteerd op 3 Februari 2018): ~6,906,494 PHR
Tijd per blok: 60 seconden
Transactiekost: 0.01 voor zPHR minting, meestal minder dan 0.001 voor andere transacties
Transactiebevestigingen nodig: 6 voor normale transacties, 51 voor masternode/staking beloningen
Blok Maturity: 50
Proof of Stake (PoS) Beloning: 2.8 PHR per blok
Minimum stake leeftijd: 3 uur
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Masternode Beloning: 4.2 PHR per blok
Masternode Onderpand: 10,000 PHR
Aantal actieve Masternodes (genoteerd op 24 Februari, 2018): 539
Phore Ontwikkelingsfonds - 10% van de blokbeloningen, elke 30 dagen uitbetaald (43,200 blokken)

De blokbeloningen veranderen naarmate de tijd vordert, hoe langer het Phore
Blockchain project bestaat hoe kleiner de beloningen worden, zo wordt de inflatie
van PHR beperkt. Dit gaat volgens het volgende schema:

Datum

Startblok

Laatste blok

Masternode Beloning

Staking Beloning Ontwikkelingsfonds

Huidige

Huidige

775,600

4.2 PHR

2.8 PHR

1 PHR

Mrt. 9th, 2019

775,601

1,043,999

2.7 PHR

1.8 PHR

1 PHR

Sep 11th, 2019

1,044,000

1,562,398

2.16 PHR

1.44 PHR

1 PHR

Sep 6th, 2020

1,562,399

Geen

1.62 PHR

1.08 PHR

1 PHR

Wat Maakt Phore Blockchain Anders?
Phore

Blockchain

heeft verschillende functies toegevoegd om zich te

onderscheiden van andere munten zoals: Particl, Monero, Zcas, Dash en PIVX.
Bekijk voor een duidelijke vergelijking van wat Phore Blockchain onderscheidt
van de rest via het schema hieronder :
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Phore Blockchain Roadmap
Phore Blockchain heeft een ambitieuze roadmap samengesteld voor 2018, deze
zal Phore Blockchain transformeren van een al volledig gedecentraliseerde
privacy crypto naar een krachtig platform bestemd voor het ontwikkelen van
privacy gerichte gedecentraliseerde blockchainapplicaties en oplossingen. Het
zal ook mogelijkheden creëren voor toekomstige uitbreiding van het Phore
Blockchain ecosysteem, door gebruik te maken van de basis die nu gelegd
wordt.
De komende secties beschrijven de belangrijkste mijlpalen die we willen behalen
in 2018. Het team heeft al een reputatie opgebouwd, alle mijlpalen worden
binnen de beloofde tijd behaald en in sommige gevallen zelfs eerder als gepland.
Naarmate er verder gediscussieerd, gedebatteerd en ontworpen wordt binnen
het Phore Blockchain core team en de gemeenschap, zullen onze plannen
verbeterd en bijgewerkt worden. Waarschijnlijk zullen er nog meer functies aan
toegevoegd worden naarmate het jaar vordert.

Mijlpalen 1ste kwartaal 2018
Blockchain Technologie
Integratie van de Phore Blockchain in de Marktplaats is de prioriteit van dit
eerste kwartaal. Beoordeling en onderhoud van de core code zal centraal staan,
evenals het testen en implementeren van Segregated Witness (SegWit). Volledige
integratie zal plaatsvinden in het volgende kwartaal.
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Webportemonnee en Android Portemonnee Uitgave
Een belangrijk deel van de Phore Blockchain visie is om PHR toegankelijk te
maken voor zoveel mensen mogelijk, door het gebruiksvriendelijker te maken. De
eerste stap om dit te verwezenlijken is het introduceren van nieuwe
Portemonnees, in het eerste kwartaal van 2018 worden twee nieuwe
portemonnees uitgebracht:
De Android Portemonnee wordt een mobiele portemonnee die te downloaden zal
zijn van Google Play, dit maakt een snelle en veilige mobiele verbinding met de
Phore Blockchain mogelijk. Verder zijn we van plan 2FA te integreren in zowel de
mobiele als de desktop portemonnee, op deze manier bieden we de gebruikers
een extra veiligheidsmaatregel om hun PHR te beschermen.
De Web Portemonnee biedt een platform van online gehoste Phore Blockchain
Portemonnees, mensen hebben daardoor de optie om op een gemakkelijke manier
PHR op te slaan zonder de volledige Phore Blockchain Portemonnee te installeren
op een computer of mobiele telefoon.

Schermafbeelding van een vroege versie van de nieuwe Portemonnee UI
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Portemonnee en Core Upgrades
Het Phore Blockchain Core Team zal de code van het project continu blijven
updaten om te garanderen dat de valuta en de portemonnees veilig te gebruiken
zijn. Gedurende het eerste kwartaal zullen we ook updates uitvoeren om
portemonnees

van

derde

partijen

te

kunnen

ondersteunen,

Hardware

Portemonnee integratie zal later in het jaar toegevoegd worden.

Masternode Setup Automatisering
Hoewel Phore Blockchain een uitstekende handleiding heeft uitgebracht voor het
opstellen van een Masternode. Erkennen we dat het opzetten van Masternodes
meer geautomatiseerd zou kunnen zijn. Het Phore Blockchain Team zal een meer
geautomatiseerde en simpelere methode ontwikkelen voor het opzetten van een
Masternode. Meer informatie hierover zal spoedig volgen.

Phore Blockchain Budgetbestuur Website
We zullen een website uitrollen die gekoppeld is aan de Blockchain om zo een
duidelijker overzicht te krijgen van de Phore Blockchain Budgetvoorstellen, het
stemmen en de status van het budgetproces. Dit zal de informatie weergeven op
een meer transparante manier, deze informatie was voorheen alleen zichtbaar
door het intypen van bepaalde commando’s in de console van de Phore
Portemonnee. De gemeenschap zal dit ervaren als een veel gebruiksvriendelijkere
manier.
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Phore Blockchain Marktplaats Lancering
Een open beta van de marktplaats zal geïntroduceerd worden rond het midden
van het eerste kwartaal, een definitieve versie zal aan het einde van dit kwartaal
uitgebracht worden.

Uitbreiding van het Phore Blockchain Ontwikkelingsteam
Om de ambitieuze visie van Phore Blockchain waar te kunnen maken in 2018,
zullen we ervaren ontwikkelaars die toegewijd zijn aan de ontwikkeling van de
Phore Blockchain Core technologie en zijn diensten en producten toevoegen aan
ons Team. We zijn al in gesprek met meerdere getalenteerde ontwikkelaars die
interesse tonen in het versterken van het Phore Blockchain Team en zullen dit
blijven doen in het eerste kwartaal van 2018.
Als deel van deze uitbreiding zullen we een programma starten waar we betaalde
stages aanbieden, dit zal ons helpen om de beste leerlingen van Blockchain
gerichte studies aan universiteiten over de hele wereld aan te trekken.

Voortdurende Team Aanwerving
Andere specialisten zullen ook worden aangeworven om het Team te komen
vesterken, dit gaat vooral om specialisten met de vaardigheden om Smart
Contracts te implementeren, daarnaast zullen we ook mensen werven met
ervaring in Micro-Leningen en diverse investeringsexperts voor Phore Labs.
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Mijlpalen 2de Kwartaal 2018
Activering van Segregated Witness (SegWit)
Segregated Witness wijzigd het formaat van transacties op de Blockchain door het
scheiden van de witness data (scriptSig en scriptPubKey) van andere data van de
transactie die valt onder de transactie ID (txid). Zonder Segregated Witness, is het
mogelijk dat de witness data enigzins veranderd kan worden door een node op
het network, of één van de ondertekenaars zijn ondertekening kunnen
veranderen. Het aantal munten in de transactie zal niet veranderen en het adres
ook niet, maar de ID van de transactie zou wel kunnen veranderen.
Door het scheiden van de witness data van de data dat de txid hash omvat, wordt
er voorkomen dat de transactie gemanipuleerd wordt, dit brengt meerdere
voordelen met zich mee:
●

Het schrijven van de code van de Portemonnee wordt vereenvoudigd. Één
van de makkelijkste manieren om een transactie op te zoeken is door
middel van de transactie ID. Als de transactie ID kan veranderen, moeten
Portemonnees extra code bevatten om dit probleem te omzeilen.

●

Het uitgeven van onbevestigde tegoeden wordt betrouwbaarder. Als
transactie A een resultaat betaald, en transactie B dit resultaat uitgeeft, is
het mogelijk dat de witness data van de eerste transactie veranderd, dit zal
vervolgens de txid veranderen en wellicht transactie B ongeldig maken.
SegWit voorkomt dit probleem.

●

Het verhoogt de transactiedoorvoer en maakt het meer schaalbarer. Phore is
al erg snel en efficiënt met het verwerken van transacties, met een bloktijd
van 60 seconden en een maximale blokcapaciteit van 2MB. SegWit telt de
witness data als ¼ van zijn oorspronkelijke formaat, hierdoor kunnen er
meerdere transacties verwerkt worden per blok.
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●

Door het oplossen van het probleem dat transacties gemanipuleerd kunnen
worden, wordt het makkelijker om “sidechains”, vergelijkbaar met het
Lightning Netwerk toe te voegen. Bovendien worden deze minder complex
om te schrijven en worden ze meer efficiënter in het gebruik van Blockchain
Data.

●

Smart Contracts worden nu ook gemakkelijker om ontworpen, beoordeelt
en gecontroleerd te worden.

Deze laatste twee voordelen zijn erg belangrijk in het realiseren van Phore
Blockchain’s visie. Later in 2018, zullen we een Phore Blockchain Smart Contract
Platform introduceren. We zijn van plan om gebruik te maken van “Sidechains”
als deel van de smart contract architectuur. SegWit activatie legt de basis voor dit
nieuwe platform.

iOS Mobiele Portemonnee / App
Met de alsmaar toenemende interesse in cryptovaluta, is het belangrijk dat Phore
Blockchain een mobiele portemonnee uitbrengt, dit faciliteert het gebruik voor de
Phore houders, die gebruik maken van dit soort apparaten. Het proces van het
creëren en aanbieden van producten in de Apple Store is ingewikkelder dan
Google Play, dit is de reden dat dit later ingepland staat.

Oprichting van De Phore Stichting
Een instituut zal binnen de Phore Blockchain opgericht worden voor het
ontwikkelen van “e-commerce” oplossingen, investeringen en partnerschappen.
Het doel hiervan is om Phore Blockchain te doen groeien en in leven te houden,
waardoor we beter en sneller kunnen reageren en inspelen op de uitdagingen die
zich in de toekomst zullen voordoen. “Phore Labs”, een onderdeel Phore
Stichting,

zal

dienen

als

een

startkapitaalinvestering

om

potentiele

grensverleggende digitale dienste en producten te ontdekken. Deze zullen onder
andere ontstaan vanuit individuen, universiteiten, startups en bedrijven over de
hele wereld.
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Mijlpalen 3de kwartaal 2018

Smart Contracts
Smart Contracts zullen Phore Blockchain naar een geheel nieuw niveau van
mogelijkheden brengen. Phore Blockchain zal niet langer alleen een cryptovaluta
zijn —dit zal nog wel steeds de basis vormen, maar hierdoor zullen de Phore
Blockchain gebruikers de mogelijkheid hebben om complexe gedecentraliseerde
applicaties (dApps) te schrijven, compileren en uit te voeren, deze zullen volledig
werken op Blockchain en zullen geheel geïntegreerd worden met de blockchain.
In enkele van de eenvoudigere use cases die we in gedachten hebben, zal Phore
Smart Contracts de Phore Marktplaats de mogelijkheid bieden om veel flexibelere
voorwaarden te ondersteunen voor zaken zoals escrow en andere voorwaarden
rondom aankopen, dit maakt de Marktplaats veiliger en verminderd de kans dat
iemand zijn deel van de transactie niet nakomt. Terwijl de

Marktplaats een

bemiddelaarsregeling zal hebben vanaf de eerste introductie, kunnen smart
contracts mogelijks deze bemiddelingen overbodig en onnodig maken.
Gelijkaardig voor Crowdfunding, kan een smart contract geschreven worden
voor de crowdfunding campagne die de collective programmatisch zal beheren
en escrow zal bieden bij aangetrokken middelen, en ze ofwel verdelen naar de
succesvolle campagnebeheerder wanneer het vereiste niveau van fondsen bereikt
is binnen de voorgedragen tijdschaal, of automatisch de PHR terugbetalen aan de
bijdragers wanneer de nodige voorwaarden niet behaald zijn.
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Het Phore Smart Contracts platform zal veel krachtiger zijn dan dit. Verder
gevorderde use cases zou geheel nieuwe gedecentraliseerde bedrijfsmodellen
kunnen omvatten die op de Phore Blockchain smart contracts blockchain
werken.

Een

gedecentraliseerde

cryptovaluta

beurs,

betrouwbare

marktprognoses, applicaties voor het delen van je rit of huis, of talloze andere
diensten, variërend van kleine apps tot complete bedrijven, kunnen profiteren
van de decentralisatie, geavanceerde programmatische controle, privacyfuncties,
veiligheid, performantie en weerstand van de Phore Blockchain architectuur.
De eerste belangrijke architecturale upgrade die we zullen maken om Smart
Contracts te ondersteunen, zal ondersteuning bieden voor sidechains zijn. Dit
biedt een aantal voordelen ten opzichte van het proberen om smart contract
functionaliteit rechtstreeks toe te voegen aan de Blockchain hoofdblockchain
(hoofdketen/mainchain). Toen Satoshi Nakamoto Bitcoin creëerde, besefte hij dat
het optimaliseren van een munt voor één use case noodzakelijkerwijs de
mogelijkheid voor een andere use case te optimaliseren afsnijdt, waardoor snelle,
private en schaalbare valuta blockchain er heel anders uitziet en verscheidene
afwegingen maakt in vergelijking met een zeer flexibele en solide smart contracts
blockchain. Sidechains verwijderen deze beperking door PHR munten toe te
staan de Phore Blockchain mainchain te doorkruisen naar de Phore Smart
Contracts sidechain en later terug te keren naar de Phore Blockchain mainchain.
Door dit te doen, kan elke keten geoptimaliseerd worden voor zijn specifieke
gebruik, zonder een compromis te sluiten met de andere blockchain. Het kan ook
helpen bij het oplossen van enkele problemen die we hebben gezien in de vroege
dagen Smart Contracts, waaronder de DAO en Parity exploits waarmee Ethereum
gebruikers in 2017 te maken kregen.
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Het is ook belangrijk om op te merken dat de ondersteuning voor sidechains de
mogelijkheid voor Phore Blockchain biedt om andere sidechains toe te voegen die
ook voor andere use cases geoptimaliseerd zijn; smart contracts zal de eerste zijn.
PHR zal zich kunnen verplaatsen van de Phore Blockchain mainchain naar een
tweerichtingsverkeer gekoppelde Phore Smart Contracts sidechain om smart
contract transacties mogelijk te maken. Op de mainchain, zal te zien zijn dat de
PHR in kwestie verzonden is naar een speciaal adres dat beheert wordt door de
miners van de Phore Smart Contracts blockchain, dus vanuit het Phore
mainchain stanpunt zal het lijken op een normale PHR transactie. Enkele keren
per jaar, zullen opnames toegestaan zijn van de smart contracts sidechain terug
naar de Phore Blockchain mainchain, opnames moeten doormiddel van stemmen
goedgekeurd worden voordat deze doorgevoerd worden.
Door dit opnameschema, hebben de miners meer als genoeg tijd om de smart
contracts blockchain te bestuderen en duidelijk te zien wat er gebeurt bij elke
smart contract transactie en het weigeren alsook omgaan van pogingen om het
systeem te schaden voordat er enige echt schade aangebracht wordt. De enige
manier dat een exploit succesvol kan zijn is als de meerderheid van de miners op
de smart contract blockchain willen dat het slaagt.
Zo een niet-frequent opnameschema lijkt misschien heel lastig voor iemand die
gebruik wil maken van een smart contract en hun PHR munten snel geleverd
wil hebben, maar de architectuur die we bieden lost dit op door
ogenblikkelijke “atomic swaps” mogelijk te maken tussen de Phore Blockchain
smart contracts sidechain en de Phore Blockchain mainchain. Dit is tevens één
van de voornaamste redenen dat we ondersteuning voor atomic swaps op
Phore Blockchain ontwikkelen.
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We zullen meer details over de specifieke implementatie van Phore Blockchain
sidechain ondersteuning bekendmaken wanneer deze beschikbaar worden. Voor
wie zich wil verdiepen in de technische aspecten, de meeste uitbreidingen die we
zullen uitvoeren staan beschreven in volgende referenties van de Drivechain
Project en enkele van de Blockstream medeoprichters:
https://blockstream.com/sidechains.pdf
https://github.com/drivechain-project/docs/blob/master/bip1-hashrate-escrow.md
https://github.com/drivechain-project/docs/blob/master/bip2-blind-merged-mining.md

Zodra we de mogelijkheid hebben om sidechains te gebruiken, zullen we de
Phore Blockchain Smart Contracts blockchain ontwikkelen als de eerste Phore
Blockchain sidechain.
Het Phore Blockchain Smart Contracts platform zal Phore Blockchain gebruikers de
mogelijkheid bieden om smart contracts te schrijven die programmatische
functies, toestandsvariabelen bevatten en zelfs externe data als deel van een
complexe transactie. Het bevat een gebruikersinterface die zal zorgen voor een
soepele gebruikerservaring bij het opzetten van een

Phore Blockchain

Marktplaats Escrow transactie of een Phore Blockchain Crowdfunding campagne
en staat verschillende actie toe om te ondernemen terwijl de transactie plaatsvindt
(bijvoorbeeld, fondsen vrijgeven aan de verkoper, een terugbetaling voorzien aan
de koper). De eerste first smart contracts die gecreëerd zullen worden op het
Phore Blockchain Smart Contracts platform zullen waarschijnlijk diegene zijn die
een directe verbetering en beveiliging brengen aan de functionaliteit in de Phore
Blockchain

Marktplaats

en Crowdfunding applicaties. Phore Blockchain

gebruikers zullen hun eigen smart contracts kunnen schrijven en compileren door
gebruik te maken van hogere programmeertalen om andere applicaties en
bedrijfsmodellen te initiëren.
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We gaan een aantal core onderdelen maken om de functionaliteit van Smart
Contract te ondersteunen, dit zal gebeuren door het bouwen van en verbeteren
van bestaande smart contracts implementaties, waarvan de meeste hun
oorsprong hebben uit forks van Ethereum. Deze componenten zullen onder
andere volgende bevatten:
●

●

Hulpmiddelen en interfaces zoals:
○

GUI (portemonnee en/of browser)

○

Clients

○

JSON RPC

○

dApp frameworks

○

Compilers

Smart Contract Protocol dat het volgende zal ondersteunen:
○

P2P networking

○

Node discovery

○

Encrypted handshake en transport

○

Virtual Machine container

○

Smart contracts blockchain (mining, contracts, transacties, accounts)

●

Gedecentraliseerde opslag

●

Gedecentraliseerde berichtgeving

We gaan ons focuseen om een vast minimal werkbaar product (in het Engels:
solid minimum viable product (=MVP)) van smart contract functionaliteit voor
alfa- en betatesting, het verzamelen van feedback bij elke fase van de Phore
Blockchain gemeenschap over de specifieke functies die zij willen zien op het
platform wanneer het gelanceerd wordt. Waar mogelijk gaan we bijkomende
privacyfuncties ontwikkelen, zoals het gebruik maken van zk-SNARKS zero
knowledge proofs om private smart contract verwerking mogelijk te maken.
Bovenop de integratie, zullen we de privacyfuncties alreeds ingebouwd hebben
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in de PHR cryptovaluta.
Net als bij sidechains, zullen we een meer gedetailleerde technische whitepaper
ontwikkelen om de Phore Blockchain implementatie uit te leggen op onze weg
voorwaarts. In het 3de kwartaal verwachten we de Alfa- en Betatesten uit te
voeren, gericht op een officiële lancering in het 4de kwartaal.

Atomic Swap Implementatie
Phore Blockchain zal aanvakelijk ondersteuning voor Atomic Swaps toevoegen als
één van de core functies die nodig is voor effectieve sidechain ondersteuning van
smart contracts. We zullen ook kijken naar mogelijkheden voor het ondersteunen
van directe atomic swaps tussen PHR en andere vooraanstaande cryptovaluta’s,
om zo PHR toegankelijker en beschikbaarder te maken.

Gedecentraliseerde Crowdfunding
Er zijn veel recente voorbeelden van grote crowdfunding websites die campagnes
annuleerden en van vriendjespolitiek of andere zaken beschuldigd in het kiezen van
welke projecten gefinancierd zouden worden op hun platform. We begrijpen wat voor
reputatierisico dit soort zaken vormt bij een gecentraliseerd crowdfunding bedrijf. Wij
vinden dat dit een goed argument is voor een gedecentraliseerde, private crowdfunding
applicatie dat geen toestemming van een bedrijf nodig heeft om hun platform te
gebruiken of onderhevig te zijn aan censuur gebaseerd op politieke of andere banden.
We geloven dat dit enorme voordelen zal bieden, niet enkel voor projecten die
financiering nodig hebben, maar ook voor diegenen die een bepaald doel of project
willen ondersteunen zonder door een controle te moeten gaan op basis van hun bijdrage.

Phore Blockchain Crowdfunding zal volledig gedecentraliseerd zijn, ondersteund door
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de privacy van PHR cryptovaluta en zal bovendien direct geïntegreerd zijn in de Phore
Blockchain Marktplaats. Projecten die op zoek zijn naar financiering zullen de
mogelijkheid hebben om informatie toe te voegen, om zo hun projecten te beschrijven, de
verschillende opties van bijdragen uit te leggen en deze op de Phore Blockchain
Marktplaats te publiceren. Gebruikers kunnen de verschillende crowdfunding
campagnes eenvoudig doorzoeken en kiezen of zij een bijdrage willen maken.
Zij kunnen gebruik maken van de privacy functies van zPHR als ze niet willen dat
iemand kan controleren dat de bijdrage van hen kwam, het deelt alleen optioneel de
informatie die nodig is om het product te verzenden wanneer het klaar is en
enkel voor de campagne die het nodig heeft, niet voor een gecentraliseerde bron
die gehackt kan worden of anderszins de informatie aan anderen kan lekken.
Omdat er geen gecentraliseerd platform of bedrijf bij betrokken is, zullen de
kosten van een Phore Blockchain Crowdfunding campagne drastisch lager zijn.

Click & Collect Marktplaats Verkoper Proefprogramma. Locatie OV
Traditionele ‘offline’ verkopers in een stad, welke momenteel ter discussie zijn,
zullen deelnemen aan project van één maand, waarmee kopers in de buurt online
bestellingen kunnen plaatsen via de marktplaats en hun goederen later
persoonlijk kunnen afhalen, wanneer het hen uitkomt.
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Mijlpalen 4de kwartaal 2018
Smart Contract Implementatie
Zoals beschreven in de sectie van het 3de kwartaal van de roadmap, zullen wij
gedurende het 4de kwartaal het Phore Blockchain Smart Contracts platform
lanceren. Dit zal als eerste implementaties bevatten van verscheidene smart
contracts om het gebruikservaring en opties te verbeteren in de Phore
Blockchain Marktplaats en Phore Blockchain Crowdfunding en zal ook het
gebruik van de smart contracts voor alle PHR gebruikers beschikbaar maken.

Mobiele App Ontwikkeling
Verfijning van de mobiele applicaties voor zowel iOS als Android. We richten
ons op het uitbreiden van de voorzieningen en functionaliteit op beide mobiele
portemonnees om zo meer voordelen uit de geavanceerde functies van het
Phore Blockchain platform te halen.

VR/AR Marktplaats Uitbreiding – Beta Testing
Open Gemeenschap Pilot Programma van een parallelle Marktplaats site met
VR/AR uitbreiding voor diegene met of zonder headset die de ultieme,
meeslepende koop en verkoop ervaring willen beleven.

Click & Collect Integratie in de Marktplaats
Integratie van een volledige dienst die in het 3de kwartaal geïntroduceerd is,
het mogelijk maken om fysieke goederen op te halen nadat ze gekocht zijn op
de online marktplaats. Onze verwachting is dat deze dienst eerst in 3-5
verschillende steden beschikbaar zal zijn, met een meer wijdverspreide
dekking gepland voor 2019.
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Phore Labs Investment
Tot 10 Digitale Producten en Diensten zullen gefinancierd worden. Deze
investeringen zullen gemaakt worden aan de hand van PHR, deelnemers zullen
exclusief via de Phore Blockchain Marktplaats hun product of dienst kunnen
verkopen online voor een vastgelegde minimumperiode, pas na deze periode
zullen zij het recht hebben om hun product lokaal “offline” te verkopen.
De Phore Stichting zal investeren in projecten om deze te helpen met het bereiken
van de mark ten vervolgens de winst te investeren in nieuwe Lab Projecten.
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2019 Doelstellingen
Het Phore Blockchain team heeft tal van ideeën over het pad dat Phore zal
bewandelen in 2019 en verder, deze bestaan onder andere uit: aanvullende
mobiele mogelijkheden, de lancering van VR/AR functies, Phore Labs Projecten,
partnerschappen met andere projecten, bedrijven en individuen en zelfs
aanvullende Phore Blockchain sidechains.
Het team weet echter uit ervaring maar al te goed hoe waardevol feedback van
de gemeenschap is om de visie van een product de juiste richting op te sturen en de
behoeften van zijn gemeenschap te vervullen. Wij waarderen de input van onze
gemeenschap enorm en streven ernaar om wendbaar en responsief te zijn alsook klaar
te zijn om te werken aan de functies die de waarde van PHR het meest tot zijn recht zal
brengen.

Phore Blockchain Core Team
Sinds onze oprichting (laat Oktober 2017), hebben we erg veel groei ervaren
op verschillende gebieden, het team is hier één van.
Phore Blockchain begon aanvankelijk als een “rebrand” van KTK, met één
toonaangevend ontwikkelaar: Phroshi en een totaal van 5 adviseurs (de officiële
benaming – deze waren niet alleen adviesfuncties). Doordat we onophoudelijk
van aard zijn, moesten we al gauw uitbreiden om onze ambities te kunnen bijbenen.
Over de afgelopen drie maanden, is ons team zodanig gegroeid dat we nu
meer als 30 officiële leden hebben. Dit aantal zal alleen maar toenemen
wanneer we mensen vinden die willen helpen in het verbeteren en voortgang
van Phore Blockchain.
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Huidig Teamoverzicht

Co-CEO:
Anthony Alleyne - Ubermaster (UK)
Thomas Ambler - Sage (UK)

CTO:
(Anonymous) - Moonshot (US) - Full Stack Developer

Ontwikkelaars:
(Anonymous) - Phroshi (UK) – Stichter
Julian Meyer (US) - Core Developer
Diogenes Fernandes (BRL) – Core Developer
Jeroen Blevi - Iced (BE) – Developer + GUI Designer
(Anonymous) - Jacob (US) - Part Time Developer

Gemeenschapsontwikkeling / Hoofdadviseur
Shant Kel Khatcherian - Shanto (CA)
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Adviseurs:
Shunsuke Kurita - Liray-Unendlich (JPN)
Harrison Fischberg (US)
(Anonymous) - Toby (CA)
(Anonymous) - King (US)

Legal:
(Anonymous) - Willich (UK)
(Anonymous) - Margo (US)

Compliance:
Cindy T. – Cindo – Compliance Manager
(Anonymous) – p2p BITCOIN bLuEs – Compliance Advisor

Marketing:
Jennifer Berg - CryptoPulseZ (US) - Hoofd Marketing
Ramon Freriks - Ramon (NL) - Senior Marketeer / Front End Developer
Ilies Graffion - La_Moquette (FR) - Graphics
Marius Adam - Snatch (GER) - Social Media
Paul Bierhake - Milkyway (GER) - Social Media
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PR en Partnerschappen
Pamela Paige – ThePinkCrypto (US) – Hoofd PR

Operationeel Beheerder:
Phillip Ambler - Flipster (UK) – Hoofd Operations

Video Content Producer:
Zak Robinson - Zak.R (UK) – Hoofd Video

Verkopersrelaties:
CryptoJoe (US)

Research:
Keyser (US)
Beheer van Gemeenschap:
Kori Leon – Kori (FR) – Franse Gemeenschap Admin
Jesse (US)

Meer informatie over het team is te vinden op: phore.io/team
Phore Blockchain is actief op zoek naar meer personeel aan te werven om het
team op regelmatige basis te versterken, terwijl het zich dagelijks verder
uitbreidt en ontwikkeld.
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Word lid van de Phore Blockchain Gemeenschap
We hebben al enorme vooruitgang geboekt sinds het lanceren van de Phore
munt, PHR, het opbouwen van de gemeenschap en de interactie met deze is
ongelofelijk geweest. Elke dag voegen zich meer mensen bij ons toe om het
project nog succesvoller te maken.
2018 wordt een heel interessant jaar in de ontwikkeling van Phore Blockchain,
we verwachten dat Phore één van de meest geavanceerde, veilige en flexibele
privacy cryptovaluta wordt die beschikbaar is, met een bijpassend sterk
ecosystem bestaande uit applicaties en diensten.
Phore Blockchain heeft een ambitieuze roadmap om zijn visie te bereiken, we
heten u graag welkom in onze gemeenschap. Als u ideeën heeft over hoe
Phore Blockchain verbeterd kan worden, horen wij deze graag. Wij willen dat
iedereen met zijn eigen vaardigheden bijdraagt aan het verbeteren van de
Phore Blockchain, of dit nou het ontwikkelen, het ontwerpen van de
gebruikersinterface, het verspreiden van het woord Phore Blockchain aan
YouTube volgers of het debatteren over de richting van de Phore Blockchain
Roadmap, budget of beslissingen over het design is.
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Neem de controle over uw geld terug in eigen handen. Download de Phore
Blockchain portemonnee van onze website en sluit u vandaag aan bij onze
gemeenschap in de Phore Blockchain Discord.
Links

Officiële Website
phore.io
Discord
https://discordapp.com/invite/Aucncz5
Bitcointalk
https://bitcointalk.org/index.php?topic=2307909.0
Bitscreener
https://bitscreener.com/coins/phore
Slack
https://phore-project.herokuapp.com
Twitter
https://twitter.com/phorecrypto?lang=en
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Facebook
https://www.facebook.com/Phore-1996158580662988/
Github
https://github.com/phoreproject/Phore
Block Explorer
https://chainz.cryptoid.info/phr/#
Masternode Sharing Dienst van Derden
https://www.hostmns.net/phore-pool
Beurzen en Metrieken
https://www.cryptopia.co.nz/Exchange/?market=PHR_BTC
https://coinsmarkets.com/trade-BTC-PHR.htm
https://coinmarketcap.com/currencies/phore/
https://www.coingecko.com/en/coins/phore#panel
https://bitcointalk.org/index.php?topic=2307909.200
https://scrypto.io/s/mns-phore/

Pagina 51 van 53

Forum
https://forum.phore.io
AMA – 11 November, 2017
https://medium.com/@fishfishfish313/phore-ama-ask-me-anything-on-november11th-2017-f69eccb91eb1
Facebook Fangroep
https://m.facebook.com/groups/249350618927881/
Bitcointalk Fanpagina
https://bitcointalk.org/index.php?topic=2461070.0
Telegram
https://t.me/joinchat/F0zLDwzFC8r91eem6x_cBQ
Crypto Delver
https://cryptodelver.com/coin/phore
Masternodes.online
https://masternodes.online/currencies/PHR/
Masternodes Pro
https://masternodes.pro/stats/phr
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