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Disclaimer 

 

Acest document, SourceLess Blockchain Whitepaper, este realizat strict în 
scop informativ. SourceLess Blockchain nu garantează acuratețea concluziilor la 
care se ajunge după parcurgerea acestuia, fiind furnizat „ca atare”. 

SourceLess Blockchain nu oferă garanții exprese, implicite, statutare sau 
de alt fel și nu se limitează la: 

• garanții de vandabilitate, potrivite pentru un anumit scop, adecvare, 
utilizare, sau neîncălcare; 

• conținutul acestui document poate conține greșeli de interpretare; 
• nerespectarea drepturilor terților; 

SourceLess Blockchain nu își asumă responsabilitatea pentru daunele de 
orice fel care decurg din utilizarea, trimiterea sau încrederea în acest document 
sau în oricare parte din conținut, chiar dacă este informat cu privire la 
posibilitatea unor astfel de daune. 

În niciun caz, SourceLess Blockchain nu este răspunzător față de orice 
persoană sau entitate pentru orice daune, pierderi, răspunderi, costuri sau 
cheltuieli de orice fel, fie directe sau indirecte, consecutive, compensatorii, 
incidentale, reale, exemplare, disciplinare sau speciale pentru utilizarea, 
referirea la sau încrederea în acest document (whitepaper), sau în oricare parte 
din acest conținut, inclusiv, fără limitare, orice pierdere de afaceri, venituri, 
profituri, date, utilizare, fond comercial sau alte pierderi intangibile. 

Acest document nu este aprobat de nicio autoritate guvernamentală. Este 
disponibil numai pe site-ul SourceLess.io șinu poate fi redistribuit, reprodus 
sau transmis oricărei alte persoane sau publicat, parțial sau integral, în niciun 
scop, fără acordul prealabil scris al Sourceless Inc. 

Acest document, sau orice parte a acestuia, nu trebuie preluat sau transmis 
în nicio țară sau teritoriu în care distribuirea sau diseminarea sa este interzisă 
sau restricționată. 

Orice persoană privată sau entitate juridică care intră în posesia acestui 
document (whitepaper) trebuie să se informeze și să respecte orice restricții 
legale sau de reglementare relevante la care pot fi supuse și să solicite toate 
sfaturile profesionale necesare. 
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PROVISIONAL SOFTWARE PATENT No.70570339 

 

INVENTION TITLE: Blockchain and Distributed Ledger Technology software, Web3, 
Str.Domain ecosystem, creating a new web platform with different protocols than 
www, encrypted and decentralised. 

The ecosystem on which Sourceless is based on will not permit the 
execution of any malware or computer viruses; based on blockchain 
characteristics proof, blockchain identity will not permit any type of bad 
intentions on the Internet and the digital identity will be white labeled by 
KYC and AML and will not permit identity theft, thus the information will be 
protected by blockchain and DLT, peer 2 peer in networking with 256-bit 
encryption from Web 2.0 to Web 3.0;  

If web or www allows the existence and execution of malware, expensive 
hosting or too many resources are running without a purpose, the hosting will 
be distributed in the whole network, improving hosting armament and carbon 
reduction by almost 40%;  

We are having a 90% hosting use and also a bulletproof security web, since 
everything is public and identity stays proved for all users in the ecosystem. 

 

ABSTRACT 

Blockchain and Distributed Ledger Technology software, Web3, Str.Domain 
ecosystem, creating a new web platform with different protocols than www, 
encrypted and decentralised is disclosed. We are having a 90% hosting use, we are 
having a bulletproof security web, since everything it's public and identity 
proved for all users in the ecosystem 
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Introducere 

Pe parcursul evoluției umane au existat mai multe momente revoluționare. 
De la apariția roții până la apariția motorului cu combustie, de la apariția 
primei prese până la apariția internetului, lumea s-a aflat într-o continuă 
schimbare și dezvoltare. 

Pentru a ajunge în forma actuală, internetul, apărut în anul 1977 sub 
forma unui număr mic de calculatoare interconectate care puteau transporta o 
cantitate mică de date, a suferit transformări drastice. În prezent, cantitatea 
de date care poate fi transferată este limitată doar de capacitatea unităților 
de stocare, pentru interconectare nemaifiind nevoie nici măcar de fir, iar 
comunicarea prin intermediul acestuia a devenit o necesitate în viața de zi cu 
zi. Totuși, deși această evoluție a deschis noi oportunități, câteva probleme 
s-au accentuat și anume: încrederea interumană a atins un nivel critic, fiind 
evidentă în orice domeniu iar vulnerabilitatea în fața atacurilor de orice 
natură a crescut considerabil. 

Așa cum internetul este o modalitate prin care se face schimb de 
informații, blockchain-ul este o modalitate prin care se face schimb de valoare. 

Tehnologia Blockchain a fost creată pentru a soluționa problema 
neîncrederii și, ca o modalitate de realizare a transferului de date, într-un 
mod sigur și autonom, fără a exista nevoia unei autorități centralizate, care 
să coordoneze desfășurarea acestora. 

Bazele acestei tehnologii au fost puse în 1991, când Scott Stornetta și 
Stuart Haber au luat pentru prima dată în considerare dezvoltarea unui sistem 
de blocuri securizate criptografic. Proiectul urma să ia amploare în următorul 
an când, alături de Dave Bayer, cei doi inventatori au integrat arbori de tip 
Merkel în tehnologia existentă, optimizare care a îmbunătățit funcționalitatea 
Blockchain, făcând posibilă stocarea și transmiterea de informații între mai 
multe blocuri de date. 

Un blockchain este o listă de înregistrări (sau date) în continuă   
creștere, numite blocuri, care sunt legate și securizate cu ajutorul 
criptografiei. Ca structură de date, un blockchain este o listă simplu 
înlănțuită, în care legăturile între elemente se fac prin hash. Astfel, fiecare 
bloc conține de obicei o legătură către un bloc anterior (un hash al blocului 
anterior), un timestamp și datele tranzacției. Prin design, blockchain-urile 
sunt rezistente la modificarea datelor.  

Blockchainul este un registru transparent și distribuit care poate 
înregistra tranzacții între două părți în mod eficient, verificabil și 
permanent. Pentru a fi folosit ca registru distribuit, un blockchain este de 
obicei administrat de o rețea colectivă de tip peer-to-peer, care aderă la un 
protocol pentru validarea noilor blocuri. Odată înregistrate, datele din orice 
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bloc de date nu mai pot fi modificate retroactiv fără alterarea blocurilor care 
urmează, fapt care necesită acordul majoritar al participanților din rețea. 

 

 

 

Blockchain-urile sunt securizate prin construcție și sunt un exemplu de 
sistem de calcul distribuit cu toleranță ridicată de tip bizantin (toleranță la 
atacatori sau la calculatoare necooperante).  

Problema consensului descentralizat a fost, prin urmare, rezolvată cu 
ajutorul tehnologiei blockchain. Acest lucru face ca tehnologia blockchain să 
fie adecvată pentru înregistrarea de evenimente, dosare medicale precum și 
înregistrarea altor activități de management cum ar fi gestionarea identității, 
procesarea tranzacțiilor, documentarea provenienței, urmărirea traseului 
comercial al produselor alimentare sau sisteme de votare.          

 

 

CAP.1 DESCRIEREA PIEȚEI ȘI A PROBLEMELOR ACESTEIA 

World Wide Web (www-ul actual) 

Pentru a ajunge în forma actuală, internetul, apărut în anul 
1977 sub forma unui număr mic de calculatoare interconectate care 
puteau transporta o cantitate mică de date, a suferit transformări 
drastice.  

În prezent, cantitatea de date care poate fi transferată este 
limitată doar de capacitatea unităților de stocare, pentru 
interconectare nemaifiind nevoie nici măcar de fir, iar 
comunicarea prin intermediul acestuia a devenit o necesitate în 
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viața de zi cu zi. Totuși, deși această evoluție a deschis noi 
oportunități, câteva probleme s-au accentuat și anume: încrederea 
interumană a atins un nivel critic, fiind evidentă în orice domeniu 
iar vulnerabilitatea în fața atacurilor de orice natură a crescut 
considerabil. 

 

Problemele Hosting-ului 

Viteză lentă de încărcare sau timp de defecțiune recurent 

Pentru ca un site să obțină mai mult trafic, este necesar ca 
acesta să aibă o navigare considerabil mai rapidă. 

Viteza redusă și timpul de defecțiune sunt probleme destul de 
mari de găzduire a site- ului web. Performanța lentă va fura 
traficul site-ului, clasamentele SEO și conversiile. Timpul de 
defecțiune este cu atât mai problematic. În timpul în care site-
ul dvs. web este indisponibil, oportunitățile de afaceri împreună 
cu reputația dvs. se topesc. 

 

Lipsa de securitate 

Doriți să păstrați datele site-ului dvs. în siguranță. Când 
furnizorul dvs. de găzduire nu poate ajuta, acest lucru devine o 
problemă. Când vine vorba de tipuri de găzduire, găzduirea 
partajată este probabil cea mai puțin sigură, din cauza nivelului 
scăzut al confidențialității. 

Există unele companii de găzduire web care nu sunt capabile 
să vă protejeze datele împotriva piratării sau a posibilelor 
furturi de identitate. De multe ori, aceștia oferă un fals 
sentiment de securitate clienților pentru a prelua comenzile de 
găzduire. 

 

Asistență pentru clienți, lentă sau fără răspuns 

La un moment dat, poate fi necesar să apelați la asistența 
pentru clienți. Aceștia trebuie să răspundă rapid și să rezolve 
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problemele apărute, astfel încât să nu vă agățați într-un moment 
crucial. 

 

Costul excesiv al unui plan de găzduire web și limitări 

S-ar putea să vi se pară surprinzător modul în care unele 
companii pot oferi servicii gratuite de găzduire, în timp ce există 
altele care taxează enorm pentru asta. Mulți furnizori de servicii 
de găzduire web nu dezvăluie în avans limitările serviciilor lor 
de găzduire web. Din acest motiv, clienții nu reușesc să înțeleagă 
domeniul de aplicare al serviciului oferit de compania de găzduire 
web. 

 

Erori legate de adresa IP 

Imposibil de conectat la fișiere locale sau partajări. 

Problemele de partajare se numără printre cele mai dificile 
probleme de rețea de rezolvat, din cauza numărului de componente 
care trebuie configurate corect. 

Cel mai frecvent, problemele de partajare apar din cauza 
conflictelor dintre mediile mixte de securitate. Chiar și versiuni 
diferite ale aceluiași sistem de operare folosesc uneori modele de 
securitate ușor diferite, ceea ce poate face dificilă 
interconectarea stațiilor de lucru. 

 

Performanță lentă a internetului 

Performanța lentă se datorează de obicei congestiei sau, 
uneori, conexiunilor de calitate proastă care s-au corodat sau s-
au deteriorat în alt mod. Este posibil ca congestionarea să nu fie 
direct legată de epuizarea lățimii de bandă, deoarece un singur 
port supraîncărcat pe un comutator sau un router poate diminua 
performanța rețelei. 
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Acest lucru poate fi valabil mai ales pe liniile închiriate, 
unde este de așteptat o lățime de bandă dedicată, dar testele de 
viteză indică faptul că rețeaua nu atinge potențialul ei nominal. 

 

Domenii WWW/HTTP 

Tim Berners Lee a făcut următoarea afirmație "I would like to 
see people enrolled in a cheap data plan by default. I would like 
them to get it for free". 

Internetul actual nu îți oferă proprietatea domeniul tău, 
doar îți permite închirierea lui pentru o perioada de timp. 
Domeniile actuale sunt supuse unor reglementări și condiționări 
care conduc la alte cheltuieli și probleme tehnice și logistice 
(IP, hosting etc.). Domeniile actuale pot fi purtătoare de viruși 
pe care un calculator poate să nu îi poată contracara. 

 

Securitate 

La un sistem centralizat cu un server comun, cu o arhitectură 
a rețelei comună și cunoscut, avem diferite tipuri de 
vulnerabilități bazate pe punctul de sprijin/atac foarte clar 
definit, la acesta adăugându-se și factorul uman, care de cele mai 
multe ori permite ca aceste vulnerabilități să persiste și să 
producă daune. În ultimii ani persoanele fizice (publice sau 
private), instituțiile publice și companiile private care au 
folosit sisteme centralizate, s-au confruntat cu atacuri de tip 
ransomware. 

 

Vulnerabilitatea rețelelor se manifestă pe două planuri: 

• posibilitatea modificării sau distrugerii informației, adică 
atacul la integritatea ei fizică; 

• posibilitatea folosirii neautorizate a informațiilor, adică 
scurgerea lor din cercul de utilizatori prestabilit; 
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Amenințările la adresa securității unei rețele de 
calculatoare pot avea următoarele origini: dezastre sau calamități 
naturale, defectări ale echipamentelor, greșeli umane de operare 
sau manipulare, cât și fraude. Câteva studii de securitate a 
calculatoarelor estimează că jumătate din costurile implicate de 
aceste incidente sunt datorate acțiunilor voit distructive, un 
sfert - dezastrelor accidentale și un sfert - greșelilor umane. În 
amenințările datorate acțiunilor voite, se disting două categorii 
principale de atacuri: pasive și active. 

 

Atacuri pasive – sunt atacurile în cadrul cărora intrusul 
observă informația că trece prin “canal” fără să interfereze cu 
fluxul sau conținutul mesajelor. Ca urmare, se realizează doar 
analiza traficului, prin citirea identității părților care 
comunică și “învățarea” lungimii și frecvenței mesajelor 
vehiculate pe un anumit canal logic, chiar dacă conținutul este 
neinteligibil. 

Atacurile pasive au următoarele caracteristici comune: 

• nu cauzează pagube (nu se șterg sau se modifică date); 
• încalcă regulile de confidențialitate; 
• obiectivul este de a “asculta” datele schimbate prin rețea; 
• pot fi realizate printr-o varietate de metode, cum ar fi 

supravegherea legăturilor telefonice sau radio, exploatarea 
radiațiilor electromagnetice emise sau/și rutarea datelor 
prin noduri adiționale mai puțin protejate; 

 

Atacuri active - sunt atacurile în care intrusul se angajează 
fie în furtul mesajelor, fie in modificarea, reluarea sau inserarea 
de mesaje false. Acest lucru înseamnă ca el poate șterge, întârzia 
sau modifica mesaje, poate să insereze mesaje false sau vechi, 
poate schimba ordinea mesajelor, fie pe o anumită direcție, fie pe 
ambele direcții ale unui canal logic. Aceste atacuri sunt extrem 
de îngrijorătoare, deoarece modifică starea sistemelor de calcul, 
a datelor sau a sistemelor de comunicații. 



Sourceless INC. | SourceLess Blockchain Whitepaper v1.3 

Page 9 of 75 
www.sourceless.io 

Există următoarele tipuri de amenințări active: 

Furtul de identitate – este atacul în care o entitate pretinde 
a fi o altă entitate. De exemplu, un utilizator încearcă să se 
substituie altuia sau un serviciu pretinde a fi un alt serviciu, 
cu intenția de a stoca date confidențiale (numărul cardului de 
credit, parola sau cheia algoritmului de criptare). Furtul de 
identitate este însoțit, de regulă, de o altă amenințare activă, 
precum înlocuirea sau modificarea mesajelor; 

Reluarea – se produce atunci când un mesaj sau o parte a 
acestuia este reluată (repetată), cu intenția de a produce un efect 
neautorizat. De exemplu, este posibilă reutilizarea informației de 
autentificare a unui mesaj anterior. În conturile bancare, 
reluarea unităților de date implică dublări și/sau alte modificări 
false ale valorii conturilor; 

Modificarea mesajelor – face ca datele mesajului să fie 
alterate prin modificare, inserare sau ștergere. Poate fi folosită 
pentru a se schimba beneficiarul unui credit. O altă utilizare 
poate fi modificarea câmpului “destinatar/expeditor” al poștei 
electronice; 

Refuzul serviciului – se produce când o entitate nu izbutește 
să își îndeplinească propria funcție sau când anumite acțiuni 
împiedică o altă entitate de la îndeplinirea propriei funcții; 

Repudierea serviciului – se produce când o entitate refuză să 
recunoască un serviciu executat. Este evident că în aplicațiile de 
transfer electronic de fonduri trebuie evitată repudierea 
serviciului atât de către emițător, cât și de către destinatar. 

În cazul atacurilor active, se înscriu și unele programe 
create cu scop distructiv și care afectează, uneori esențial, 
securitatea calculatoarelor. Există o terminologie care poate fi 
folosită pentru a prezenta diferitele posibilități de atac asupra 
unui sistem. Acest vocabular este bine popularizat de “poveștile” 
despre “hackeri”.  

Atacurile presupun, în general, fie citirea informațiilor 
neautorizate, fie distrugerea parțială sau totală a datelor sau 
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chiar a calculatoarelor, cel mai grav aspect fiind posibilitatea 
potențială de infestare, prin rețea sau chiar copieri de dischete, 
a unui număr mare de mașini. 

 

Dintre aceste programe distructive amintim următoarele: 

Virușii – reprezintă programe inserate în aplicații care se 
multiplică singure în alte programe din spațiul rezident de memorie 
sau de pe discuri. Apoi, fie saturează complet spațiul de 
memorie/disc și blochează sistemul, fie, după un număr finit de 
multiplicări, devin activi și intră într-o fază distructivă (care 
este de regulă și exponențială); 

Software bomb - este o procedură sau parte de cod inclusă 
într-o aplicație “normală”, care este activată de un eveniment 
predefinit. Autorul bombei anunță evenimentul, lăsând-o să 
“explodeze”, adică să facă acțiunile distructive programate; 

Worms (viermi) - au efecte similare cu cele ale bombelor și 
virușilor. Principala diferență este aceea că aceștia nu rezidă în 
locații fixe și nu se duplică singuri; se mută în permanență, ceea 
ce îi face dificil de detectat. Cel mai renumit exemplu este 
Viermele internetului, care a scos din funcțiune o parte din 
internet în noiembrie 1988; 

Traps (capcane) - reprezintă accese speciale la sistem, care 
sunt rezervate în mod normal pentru proceduri de încărcare de la 
distanță, întreținere sau pentru dezvoltatorii unor aplicații. Ele 
permit însă accesul la sistem, eludând procedurile de identificare 
uzuale; 

Trojan Horse - este o aplicație care are o funcție de 
utilizare foarte cunoscută și care, într-un mod ascuns, 
îndeplinește și o altă funcție: nu creează copii. De exemplu, un 
hacker poate înlocui codul unui program normal de control 'login' 
prin alt cod, care face același lucru, dar, adițional, copiază 
într-un fișier numele și parola pe care utilizatorul le tastează 
în procesul de autentificare. Ulterior, folosind acest fișier, 
hacker-ul va penetra foarte ușor sistemul. 
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Blockchain-uri 

Majoritatea blockchain-urilor sunt proiectate ca o bază de 
date descentralizată care funcționează ca un registru digital 
distribuit. Aceste înregistrări blockchain înregistrează și 
stochează datele în blocuri, care sunt organizate într-o secvență 
cronologică și sunt legate prin dovezi criptografice. 

Crearea tehnologiei blockchain a adus multe avantaje într-o 
varietate de industrii, asigurând o securitate sporită în medii 
fără încredere. Cu toate acestea, natura sa descentralizată aduce 
și unele dezavantaje. De exemplu, în comparație cu bazele de date 
tradiționale centralizate, blockchain-urile prezintă o eficiență 
limitată și necesită o capacitate crescută de stocare. 

 

Blockchain-ul nu este un sistem de calcul distribuit 

Blockchain-ul este o rețea care se bazează pe noduri pentru 
a funcționa corect. Calitatea nodurilor determină calitatea 
blockchain-ului. De exemplu, blockchain-ul Bitcoin este puternic 
și stimulează nodurile să participe la rețea.  

Cu toate acestea, același lucru nu poate fi valabil pentru o 
rețea blockchain care nu stimulează nodurile, însemnând că nu este 
un sistem de calcul distribuit în care rețeaua să depindă de 
implicarea și participarea nodurilor.  

În comparație, un sistem de calcul distribuit funcționează 
pentru a asigura verificarea tranzacțiilor, înregistrarea acestora 
și, de asemenea, existența istoricului de tranzacții pentru 
fiecare tranzacție în parte. Fiecare dintre aceste acțiuni este 
similară cu cea a blockchain-ului, dar există o lipsă de sinergie, 
asistență reciprocă și paralelă pentru fiecare dintre ele.  

În mod clar, blockchain-ul ar putea fi o rețea distribuită, 
însă îi lipsesc caracteristicile care fac ca un sistem distribuit 
să fie atât de benefic pentru utilizatorii de rând sau corporații. 
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Scalabilitate – o problemă 

Blockchain-urile nu sunt scalabile ca omologul lor sistem 
centralizat. Dacă ați folosit rețeaua Bitcoin, atunci știți că 
tranzacțiile sunt finalizate în funcție de congestionarea rețelei. 
Această problemă este în strânsă legătură cu problema de 
scalabilitate ale rețelelor blockchain. Mai simplu, cu cât mai 
mulți oameni sau noduri se alătură unei rețele, șansele de 
încetinire sunt mai mari. Cu toate acestea, a existat o schimbare 
tot mai mare în modul în care funcționează tehnologia blockchain.  

Odată cu evoluția corectă a tehnologiei, opțiunile de 
scalabilitate au fost integrate și în rețeaua Bitcoin. Soluția ar 
fi realizarea de tranzacții în afara blockchain-ului și utilizarea 
blockchain doar pentru a stoca și accesa informații. Pe lângă acest 
aspect, există și noi modalități de rezolvare a scalabilității, 
inclusiv rețelele autorizate sau utilizarea unei soluții 
blockchain arhitecturale diferite, precum Corda. 

Cu toate acestea, toate aceste soluții sunt încă la egalitate 
cu sistemele centralizate. Comparând viteza tranzacțiilor Bitcoin 
și VISA, se poate observa rapid diferența dintre acestea: în acest 
moment, Bitcoin poate face doar 4-6 tranzacții pe secundă, în 
comparație cu VISA, care poate face 1700 de tranzacții pe secundă. 
Acest lucru înseamnă ca într-o zi, va putea realiza 150 de milioane 
de tranzacții pe secundă. 

Astfel, putem spune că blockchain-ul ar putea sa nu fie încă 
bine echipat pentru aplicații din lumea reală, existând încă nevoia 
de îmbunătățiri semnificative înainte de a putea fi adoptat în 
viața de zi cu zi. 

 

Unele soluții blockchain consumă prea multă energie 

Tehnologia blockchain a fost introdusă în același timp cu 
Bitcoin. Minerii sunt stimulați să rezolve probleme matematice 
complexe. Consumul mare de energie este ceea ce face ca aceste 
probleme matematice complexe să nu fie ideale pentru lumea reală. 
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De fiecare dată când registrul este actualizat cu o nouă 
tranzacție, minerii trebuie să soluționeze problemele apărute, 
respectiv să cheltuiască foarte multă energie. Cu toate acestea, 
nu toate soluțiile blockchain funcționează în același mod. Există 
și alți algoritmi de consens care pot rezolva în continuare această 
problemă. De exemplu, rețelele autorizate sau private nu au aceste 
probleme deoarece numărul de noduri din rețea este limitat. De 
asemenea, deoarece nu este nevoie de un consens global, ei folosesc 
metode eficiente de consens pentru a ajunge la consens. Dar, dacă 
luați spre exemplu cea mai populară rețea blockchain - Bitcoin, 
problema încă persista și se cere a fi rezolvată. 

Pe scurt, rețelele autorizate sunt eficiente când vine vorba 
de consumul de energie, în timp ce rețelele publice pot consuma 
destul de multă energie doar pentru a rămâne operaționale. 

 

Datele din blockchain sunt imuabile 

Imuabilitatea datelor a fost întotdeauna unul dintre cele mai 
mari dezavantaje ale blockchain-ului. Este clar că mai multe 
sisteme beneficiază de el, inclusiv marile lanțuri de 
aprovizionare, sisteme financiare, etc. Cu toate acestea, dacă 
luați în considerare modul în care funcționează rețelele, ar trebui 
să înțelegeți că această imuabilitate poate fi prezentă numai dacă 
nodurile rețelei sunt distribuite corect. 

Ceea ce dorim să spunem este că o rețea blockchain poate fi 
controlată de o entitate dacă aceasta deține 50% sau mai mult din 
noduri, aspect care o face vulnerabila. O altă problemă existentă 
este că datele odată scrise nu pot fi eliminate. Fiecare persoană 
de pe pământ are dreptul la intimitate. Cu toate acestea, dacă 
aceeași persoană utilizează o platformă digitală care rulează pe 
tehnologia blockchain, atunci nu va putea elimina urma acesteia 
din sistem atunci când nu o mai dorește acolo. 

Cu alte cuvinte, nu există nicio cale de a-și îndepărta datele 
personale fără a se încălca drepturile de confidențialitate. 
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Blockchain-urile sunt uneori ineficiente 

În acest moment, există mai multe tehnologii blockchain. Dacă 
le alegeți pe cele mai populare, inclusiv tehnologia blockchain 
folosită de Bitcoin, veți putea observa ineficiența sistemului. 
Acesta este unul dintre importantele dezavantaje ale blockchain-
ului. 

Un exemplu util poate fi următorul: încercând să configurez 
minerul de bitcoin pe sistemul meu, am aflat rapid că registrul 
poate traversa cu ușurință 100 GB. Acest lucru nu favoriza stocarea 
datelor, fapt care poate duce la probleme de stocare pentru mai 
multe noduri care doresc să devină parte a rețelei. În mod clar, 
trebuie să existe o modalitate mai bună de a gestiona acest lucru 
deoarece, ori de cate ori datele sunt actualizate, nodurile trebuie 
să le reproducă. În plus, dimensiunea blockchain-ului crește cu 
mai multe tranzacții și noduri. Dacă acesta continuă să crească, 
atunci întreaga rețea este încetinită. Totuși, blockchain-urile 
comerciale au nevoie ca rețeaua pe care funcționează să fie rapidă 
și sigură în același timp. 

Încet, aceste obstacole pot fi îmbunătățite cu ajutorul unor 
soluții blockchain. Bitcoin încearcă, de asemenea, să depășească 
aceste dificultăți cu ajutorul Lightning Network (LN). 

 

Blockchain-urile nu sunt complet sigure 

Tehnologia blockchain este mai sigură decât multe alte 
platforme. Cu toate acestea, acest lucru nu înseamnă că este 
complet sigură. Există diferite moduri în care rețeaua blockchain 
poate fi compromisă: 

Atacul de 51% (sybil): în atacul de 51%, dacă o entitate poate 
controla 51% sau mai multe din nodurile rețelei, atunci poate duce 
la controlul rețelei. Procedând astfel, aceasta poate modifica 
datele din registru și, de asemenea, poate efectua cheltuieli 
duble. Acest lucru este posibil în rețelele în care este posibil 
și controlul minerilor sau nodurilor. Rezultă că rețelele private 
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sunt în mai mare măsură de a rămâne protejate de atacurile de 51%, 
în timp ce, rețelele publice sunt mai vulnerabile. 

Double spending: există încă o problema cu tehnologia 
blockchain actuală; pentru a preveni dublarea cheltuielilor, 
rețeaua blockchain implementează diferiți algoritmi de consens, 
inclusiv Proof-of-Stake, Proof-of-Work etc. Cheltuiala dublă este 
posibilă numai în rețelele cu vulnerabilitate la atacul de 51%. 

  Atacul DDoS: într-un atac DDoS, nodurile sunt atacate cu 
solicitări similare,congestionând rețeaua și doborând-o. 

Cryptographic cracking: un alt mod în care tehnologia 
blockchain nu este sigură este soluția criptografica pe care o 
folosește. Algoritmii cuantici sau calculul sunt mai mult decât 
capabili să distrugă fisurarea criptografică. Cu toate acestea, 
soluțiile blockchain implementează în timp ce vorbim algoritmi 
criptografici cuantici. 

Cheile private 

Pentru a descentraliza blockchain-ul, este important să le 
oferim persoanelor fizice capacitatea de a acționa ca propria lor 
bancă. Totuși, acest lucru atrage cu sine o altă problemă.  

Pentru a accesa activele sau informațiile stocate de 
utilizator în blockchain, aceștia au nevoie de chei private. 
Această cheie este generată în timpul procesului de creare a 
portofelului și devine responsabilitatea utilizatorului să o ia în 
considerare.  

De asemenea, acesta trebuie să se asigure că nu o partajează 
cu nimeni altcineva. Dacă nu reușesc sa facă acest lucru, 
portofelul lor este în pericol. 

În plus, dacă se pierde cheia privată, utilizatorii vor pierde 
pentru totdeauna accesul la portofel. Dependența utilizatorilor de 
o cheie privată devine astfel un dezavantaj al blockchain-ului. 

Astfel, odată ce pierdeți cheia și accesul la portofel, nimeni 
nu o poate recupera. Acesta este un punct problematic întrucât nu 
toți utilizatorii sunt familiarizați cu tehnologia curentă și au 
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mai multe șanse de a comite greșeli. Dacă există o autoritate 
centralizată care se ocupă de acest aspect, atunci ea înfrânge 
scopul descentralizării. 

 

Costurile și eforturile implementării 

Costul de bază al implementării tehnologiei blockchain este 
unul uriaș. Chiar dacă majoritatea soluțiilor blockchain inclusiv 
Hyperledger, sunt open source, ele necesită investiții uriașe din 
partea organizației care este dispusă să le urmărească. 

Există costuri asociate cu angajarea dezvoltatorilor, 
gestionarea unei echipe care excelează la diferite aspecte ale 
tehnologiei blockchain, costuri de licențiere dacă se optează 
pentru o soluție blockchain plătită, precum și costurile de 
întreținere asociate soluției găsite. Pentru proiectele de tip 
blockchain pentru întreprinderi, costul poate depăși și un milion 
de dolari. Astfel, sugerăm companiilor cărora nu le prezintă 
încredere ideea de blockchain sau nu au fondurile sau bugetul 
necesar, să analizeze cu atenție piața, cât și avantajele și 
dezavantajele acesteia înainte de a se îmbarca în acest tren al 
tehnologiei. 

  

Maturitate 

Tehnologia blockchain s-a născut acum un deceniu doar, fiind 
o tehnologie încă nouă care necesita timp pentru a ajunge la 
maturitate. Urmărind consorții din această piață, veți observa 
mulți jucători care încearcă să rezolve problema descentralizării 
cu soluția lor unică. Putem da exemplu aici: Corda, Hyperledger, 
Enterprise Ethereum, Ripple etc. Una peste alta, este încă prea 
devreme pentru ca tehnologia blockchain să ajungă la maturitate, 
iar companiile vor avea cu atât mai puține ezitări să adopte 
tehnologia blockchain, cu cât fundația devine mai solidă. 

Ca orice altă tehnologie nouă, maturitatea este o altă 
problema pe care blockchain-ul trebuie să o rezolve și, prin 
urmare, reprezintă una dintre dezavantajele acesteia. 
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Mai sunt multe de făcut până să vedem schimbări în 
standardizarea tehnologiei blockchain. În acest moment, există 
opțiuni diverse care urmăresc a rezolva problemele de bază, dar nu 
lucrează împreună pentru a le standardiza. 

 

Interoperabilitate 

Un alt dezavantaj de care suferă tehnologia blockchain este 
interoperabilitatea. După cum s-a menționat în ultimul punct, 
există mai multe tipuri de rețele blockchain care funcționează 
diferit, încercând să rezolve problema DLT în felul lor unic. Acest 
lucru duce la probleme de interoperabilitate în care aceste lanțuri 
nu mai sunt capabile să comunice eficient. Problema de 
interoperabilitate persistă și atunci când vine vorba de sisteme 
tradiționale și sisteme care utilizează tehnologia blockchain. 

Blockchain-ul este noul prototip de bază de date care a 
rezolvat unele dintre problemele din sistemul centralizat, cum ar 
fi tranzacțiile fără intermediar, timpul petrecut pe fiecare 
tranzacție, ștergerea sau modificarea neintenționată sau specială 
a datelor din blockchain. Cu avantajele tehnologiei, cum ar fi 
transparența, încrederea, copierea multipla a tranzacțiilor și 
registrul digital descentralizat, tehnologia blockchain este 
fiabilă și nu poate fi distrusă, iar toate atacurile menționate 
mai sus ar putea perturba funcționarea sistemului, dar nu și 
tehnologia pe care se bazează. 

Tehnologia Blockchain este utilă și versatilă pentru lumea 
noastră, întrucât poate facilita majoritatea sistemelor actuale 
din diferite industrii, dar este nouă iar implementarea sa este 
puțin studiată în practică. Tehnologia blockchain ne promite un 
viitor luminos, fără fraude și înșelăciuni datorită beneficiilor 
tehnologiei. Dezvoltatorii trebuie să își dedice mai mult timp 
aplicării practice și implementării blockchain-ului în sistemele 
deja existente ale principalelor direcții industriale, deoarece 
blockchain-ul poate ajuta afaceri, guverne și sisteme logistice 
oneste și de încredere. 
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Provocările blockchain-ului sunt mari, dar rezultatele 
utilizării acestuia cântăresc mai mult în balanță decât 
dezavantajele implicite. Este necesar să continuăm să explorăm 
dezvoltarea și aplicarea blockchain-ului în diferite domenii in 
viitorul apropiat, deoarece aceasta nouă tehnologie poate ajuta la 
rezolvarea multor probleme dificile, care deranjează și împiedică 
funcționarea corectă a sistemelor. 

 

 

CAP.2 CLASIFICAREA BLOCKCHAIN-URILOR 

BLOCKCHAIN PUBLIC: într-un blockchain public, oricine este 
liber să se alăture și să participe la activitățile de bază ale 
rețelei. Oricine poate citi, scrie sau audita activitățile în 
desfășurare în rețeaua publică blockchain, fapt care ajută un 
blockchain public să își mențină natura autonomă. 

 

 

 

Rețeaua publică funcționează pe o schemă de stimulare care 
încurajează noii participanți să se alăture și să mențină rețeaua 
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agilă. Blockchain-urile publice oferă o soluție deosebit de 
valoroasă din punctul de vedere al unei operațiuni cu adevărat 
descentralizate, democratizate sau fără autoritate. 

Există totuși câteva dezavantaje ale unui blockchain public. 
Primul ar fi consumul mare de energie necesară pentru a menține 
registrul public distribuit.  

Alte probleme sunt: lipsa confidențialității complete și a 
anonimatului. Acest lucru poate duce la o securitate mai slabă a 
rețetei sau a identității participantului. Alături de 
colaboratorii autentici, uneori, participanții pot include și 
membri frauduloși care pot fi implicați în activități rău 
intenționate, cum ar fi hacking-ul, furtul de jetoane sau 
înfundarea rețelei. 

 

BLOCKCHAIN PRIVAT: un blockchain privat permite intrarea 
selectată a participanților verificați. Un participant se poate 
alătura unei astfel de rețele private numai printr-o invitație 
autentică și, la rândul ei, verificată. O validare este, de 
asemenea, necesar a fi efectuată fie de către 
operatorul/operatorii de rețea, fie printr-un protocol clar 
definit implementat de rețea. 

Distincția principală dintre blockchain-urile publice și cele 
private este aceea că blockchain-urile private controlează cui i 
se permite să participe în rețea, să execute protocolul de consens 
care decide drepturile și recompensele miniere și să mențină 
registrul partajat.  

Proprietarul sau operatorul are dreptul de a modifica, edita 
sau șterge intrările care nu sunt necesare din blockchain. 
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În cel mai adevărat sens al său, un blockchain privat nu este 
descentralizat și reprezintă un registru distribuit care 
funcționează precum o bază de date închisă, sigură și fondată pe 
conceptul criptografiei. Din punct de vedere tehnic, nu toată lumea 
poate rula un nod complet pe blockchain-ul privat, poate face 
tranzacții sau poate valida/autentifica modificările blockchain-
ului. 

BLOCKCHAIN HYBRID: A treia categorie de blockchain-uri este 
blockchain-ul HYBRID. Acest tip de blockchain permite o combinație 
între blockchain-urile publice și cele private și acceptă multe 
opțiuni de personalizare. Acestea includ permiterea oricui să se 
alăture rețelei autorizate după verificarea adecvată a identității 
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lor și alocarea de permisiuni selectate și desemnate pentru a 
efectua numai anumite activități în rețea. 

Aceste blockchain-uri sunt construite astfel încât să acorde 
permisiuni speciale fiecărui participant. Acest lucru permite 
participanților posibilitatea de a efectua funcții specifice, cum 
ar fi citirea, accesarea și scrierea informațiilor pe blockchain. 
Companiile optează din ce în ce mai mult pentru rețelele de tip 
blockchain hybrid autorizate, deoarece acestea le permite să 
plaseze restricții în timpul configurării rețelelor și să 
controleze activitățile diferiților participanți în rolurile 
dorite. 

 

 

 

SourceLess Hybrid Blockchain este cel mai bine definit drept 
un blockchain care folosește cele mai bune soluții atât ale 
rețelelor publice, cât și ale celor private. SourceLess Hybrid 
Blockchain înseamnă atât acces controlat, cât și libertate. 
Arhitectura SourceLess Hybrid Blockchain se distinge prin faptul 
că nu este deschisă oricui, dar oferă în continuare funcții 
specifice blockchain-ului cum ar fi integritatea, transparența 
precum și securitatea. 
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Considerat internetul valorilor – WEB 3.0 este în topul 
tehnologiilor disruptive alături de Inteligența Artificială, 
Internet of Things, Realitate Augmentată, Robotică și sunt parte 
integrantă din SourceLess Blockchain. 

 

 

CAP.3 DESCRIEREA SISTEMULUI 

Securitate și confidențialitate 

În primul rând, este indicat să se facă o primă distincție 
între anonimat și confidențialitate, în contextul tranzacțiilor de 
orice fel, fie că vorbim de tranzacții financiare, fie că vorbim 
de tranzacții de date. Vom numi o tranzacție “anonimă” aceea în 
care nimeni nu îți cunoaște identitatea. Vom numi o tranzacție 
“confidențială”, dacă tranzacția și conținutul sunt necunoscute. 

SourceLess Blockchain asigură această anonimitate cu ajutorul 
companiilor sigure, credibile și acreditate din domeniile Know 
Your Customer (KYC) și Anti Money Laundering (AML).  

Concret, în SourceLess Blockchain, atunci când un utilizator 
își creează un cont, este anonim la momentul creării contului, 
însă ulterior trebuie să-și prezinte datele de identitate către o 
terță companie care are ca scop principal verificarea din punct de 
vedere al KYC și AML și certificarea faptului că WNFT-ul și, 
automat, înregistrarea în blockchain sunt conforme cu realitatea. 
SourceLess Blockchain nu ține anonimă tranzacționarea în sine, ci 
înregistrarea datelor și publicarea lor. 

Partea de anonimitate funcționează doar în momentul în care 
tranzacțiile sunt scrise în blockchain și nu încalcă legea. În 
momentul în care un utilizator încalcă legea, structurile de forță 
pot accesa în mod direct terța companie care furnizează serviciile 
de KYC & AML șipot identifica clar utilizatorul care a comis 
ilegalitatea respectivă. Această regulă va constrânge utilizatorul 
SourceLess Blockchain, prin identitatea pe care el și-o asumă și 
o verifică, să nu încalce legea, motiv pentru care produsul nostru 
este considerat WHITE LABEL 100%. 
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Securitatea în SourceLess Blockchain se bazează de asemenea, 
pe criptarea datelor la +256 KB. La momentul actual, nimeni nu 
poate sparge o encripție de 256 KB, datorită standardelor de 
Securitate patentate și confirmate, IEEESTD1363.1 și OASIS KMIP, 
care specifică faptul că orice tip de encripție de tip AES256 bit, 
va fi un algoritm de encripție care va avea un nivel de Securitate 
adecvat atacurilor inițiate de Quantum Computers.  

Sistemul SourceLess Blockchain este prevăzut a avea 
posibilitatea inițierii unui upgrade referitor la Quantum 
Computers, o componentă destul de clară în care orice tip de 
conexiune cu un Quantum Computer să fie identificată și, automat 
înlăturată. În codul scris al SourceLess Blockchain, tot ce devine 
Quantum Resistant, pornește de la encripția military grade, până 
la bucata de cod care respinge un anumit număr de conexiuni cu un 
anumit nod în mod direct. 

Destul de important din punctul de vedere al Securității este 
și SNARK - non- interactive zero-knowledge proofs, care face 
referire la dovada unei construcții în care se poate dovedi posesia 
asupra unei informații, fără a arăta acea informație și fără 
interacțiune între cel care cere dovedirea acesteia și cel care o 
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verifica. ZK, (Zero Knowledge), se traduce prin faptul că se cere 
verificarea informației dacă aceasta este adevărată, fără a o face 
publică. 

Pentru ca o platforma să fie cu adevărat considerată 
descentralizată, trebuie să elimine posibilitatea de manipulare 
sau control arătată de entitățile centralizate, lucru care nu se 
poate întâmpla fără confidențialitate. Incidentele din spectrul 
securității și confidențialității mediatizate recent arată faptul 
că nevoia de a proteja identitatea și datele cuiva nu a fost 
niciodată o prioritate mai mare. Cu ajutorul protocolului 
Distributed Ledger Technology (DLT) care permite existența unei 
baze de date descentralizate, SourceLess Blockchain elimină toate 
riscurile de Securitate din sistem, inclusiv autoritatea unei 
singure persoane/entități și o împarte la toți utilizatorii din 
rețea. 

Dacă la un sistem centralizat cu un server comun, cu o 
arhitectură a rețelei comună și cunoscută, avem tot felul de 
vulnerabilități bazate pe punctul de sprijin/atac foarte clar 
definite, la acestea se adaugă și factorul uman, care de cele mai 
multe ori permite ca aceste vulnerabilități să persiste și să 
producă daune. În ultimii ani, spitale, instituții de stat, diverse 
puncte vulnerabile, persoane publice sau politice care foloseau 
sisteme centralizate, s-au confruntat cu atacuri de tip ransomware 
care, în primă fază, pentru a produce efecte, trebuie să identifice 
o țintă clară.  

În SourceLess Blockchain este imposibil de identificat 
ținta/punctul central, deoarece baza de date este atât criptată și 
apoi distribuită la întâmplare între utilizatori cu ajutorul DLT, 
iar toate copiile sunt stocate în rețea. Pentru ca un astfel de 
atac să aibă succes, ar trebui ca această bază de date 
descentralizată să fie atacată și coruptă în același timp. În 
aceste condiții, neavând un punct central care să poată fi atacat 
și neavând posibilitatea de a ataca în același timp toate nodurile 
din rețea, sistemul nostru devine 100% imun prin definiție. 

DLT are un rol mult mai substanțial decât criptarea 
informației și distribuirea către utilizatori, având inclusiv 
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rolul de a determina fiecare participant să contribuie în mod 
automat cu o parte din memoria sa și cu o parte din puterea lui de 
procesare, la crearea unei informații într-un mod mult mai rapid, 
scoțând standardul (cel pe care-l știm de la inventarea 
internetului și până în ziua de astăzi) și transformându-l într-o 
bază de date mult mai permisivă, mult mai ușor de întreținut și 
mult mai corectă din punctul de vedere al valorii. Prin folosirea 
tehnologiei DLT și prin distribuirea cantității de informații 
între membrii rețelei, acea informație poate fi accesată mult mai 
repede în proporție de 90% din cazuri și poate fi distribuită între 
fiecare membru aparținând rețelei respective, cu anumite drepturi. 
Randamentul în rețea crește, făcând produsul nostru unul eco-
friendly și carbon-free. 

De asemenea, în SourceLess Blockchain tehnologia DLT împreună 
cu ZK-SNARK permit minimizarea nodurilor din rețea, astfel încât 
fiecare device devine nod, alipind fiecărui nod un rol de bază de 
date. Din punctul de vedere al randamentului din rețea, acest 
proces devine din ce în ce mai rapid și mai ieftin, neexistând în 
momentul de față o altă soluție mai rentabilă decât aceasta. 

 

Distributed Ledger Technology (DLT) 

DLT este un sistem digital de înregistrare a tranzacției de 
date în care tranzacțiile și detaliile acestora sunt înregistrate 
în mai multe locuri în același timp. Spre deosebire de bazele de 
date tradiționale, registrele distribuite nu au un depozit central 
de date sau funcționalitate de administrare. 

Într-un registru distribuit (DL), fiecare nod procesează și 
verifică fiecare articol, generând astfel o înregistrare a 
fiecărui articol și creând un consens asupra veridicității 
acestuia. Un registru distribuit poate fi utilizat pentru a 
înregistra date statice, cum ar fi un registru, dar și date 
dinamice, cum ar fi tranzacțiile de date. 

Blockchain-ul este un exemplu bine cunoscut de tehnologie de 
registru distribuit. 
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DLT se referă în mod specific la infrastructură tehnologică 
și la protocoalele care permit accesul, validarea șia ctualizarea 
simultană a înregistrărilor care caracterizează registrele 
distribuite, funcționând pe mai multe entități sau locații. 

 

 

 

DLT folosește criptografia pentru a stoca într-un mod 
securizat datele, semnăturile criptografice și cheile pentru a 
permite accesul numai acelor utilizatori autorizați. De asemenea, 
tehnologia aceasta creează o bază de date imuabilă, ceea ce 
înseamnă că informațiile, odată stocate, nu pot fi șterse iar toate 
actualizările sunt înregistrate permanent pentru posteritate. 

Această arhitectură a sistemului reprezintă o schimbare 
semnificativă în modul în care informațiile sunt colectate și 
comunicate prin mutarea evidenței dintr-o locație unică, 
autorizată, la un sistem descentralizat în care toate entitățile 
relevante pot vizualiza și modifica registrul. Ca rezultat, toate 
celelalte entități pot vedea cine folosește și modifică registrul.  

Această transparență a DLT-ului oferă un nivel ridicat de 
încredere în rândul participanților și practic, elimină 
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posibilitatea unor activități frauduloase de a apărea în registru. 
Ca atare, DLT elimină necesitatea ca entitățile care folosesc 
registrul să se bazeze pe o autoritate centrală de încredere care 
controlează registrul sau pe un furnizor extern terț pentru a 
îndeplini acest rol și a acționa ca un control împotriva 
manipulării. 

Interesul pentru DLT a crescut semnificativ în deceniul de 
după lansarea Bitcoin în 2009 fiind o criptomonedă alimentată de 
tehnologia blockchain, respectiv prima care a demonstrat că 
tehnologia DLT nu numai că funcționează, dar poate scala și rămâne 
în același timp sigură. 

Este important de reținut faptul că acest concept de registru 
distribuit nu este nou. Organizațiile au adunat și stocat de multă 
vreme date în mai multe locații, fie pe hârtie, fie in software-
uri separate, reunind datele într-o baza de date centralizată doar 
periodic. 

O companie, de exemplu, poate avea diferiți biți de date 
deținute de fiecare dintre diviziile sale, diviziile contribuind 
cu acele date la un registru centralizat doar atunci când este 
necesar. 

Marele progres al DLT este capacitatea sa de a minimiza sau 
de a elimina procesele adesea consumatoare de timp și predispuse 
la erori necesare pentru a reconcilia diferitele contribuții la 
registru, pentru a se asigura că toată lumea are acces la versiunea 
curentă și că se poate avea încredere în acuratețea acesteia.  

Termenii de DLT și Blockchain sunt adesea folosiți împreună 
și uneori chiar interschimbabil. Ei nu sunt totuși la fel. Cel mai 
simplu de spus: Blockchain este un tip de DLT, dar nu toată 
tehnologia registrului distribuit utilizează tehnologia 
blockchain. Această confuzie este de înțeles, având în vedere modul 
în care interesul pentru tehnologii a crescut după apariția Bitcoin 
și cât de interschimbabile pot fi tehnologiile în uz efectiv. 

Ambele sunt folosite pentru a crea registre descentralizate 
folosind criptografie. Ambele creează înregistrări imuabile care 
includ mărci de timp. Ambele sunt considerate aproape de neatins, 



Sourceless INC. | SourceLess Blockchain Whitepaper v1.3 

Page 28 of 75 
www.sourceless.io 

pot fi publice, făcându-le deschise pentru utilizarea oricui, cum 
este șiîn cazul Bitcoin, sau pot fi permise (private) și astfel, 
restricționate utilizatorilor autorizați care sunt de acord cu 
anumite standarde de utilizare. 

Diferența majoră dintre cele două este că Blockchain 
folosește blocuri de date care sunt înlănțuite împreună pentru a 
crea registrul distribuit, așa cum descrie numele, în timp ce DLT 
include și tehnologii care folosesc alte principii de proiectare 
pentru a crea un registru distribuit. Pentru a fi considerată un 
DLT, tehnologia nu trebuie să-și structureze datele în blocuri. 

 

Peer-to-Peer (P2P) 

O rețea peer-to-peer (P2P) este un grup de computere, fiecare 
dintre acestea acționând ca un nod pentru partajarea fișierelor în 
cadrul grupului. În loc să aibă un server central care să acționeze 
ca o unitate partajată, fiecare computer acționează ca server 
pentru fișierele stocate pe el.  
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Atunci când o rețea P2P este stabilită prin Internet, un 
server central poate fi utilizat pentru a indexa fișierele sau 
pentru a fi stabilită o rețea distribuită în care partajarea 
fișierelor este împărțită între toți utilizatorii din rețea care 
stochează un anumit fișier. 

În sensul cel mai elementar, o rețea peer-to-peer este o una 
simplă în care fiecare computer se dublează precum un nod și un 
server pentru fișierele pe care le deține exclusiv. Acestea sunt 
la fel ca o rețea de acasă sau o rețea de la birou.  

Cu toate acestea, atunci când rețelele P2P sunt stabilite pe 
internet, dimensiunea rețelei și fișierele disponibile permit 
partajarea unor cantități uriașe de date.  

Rețelele P2P timpurii precum Napster, foloseau software 
client și un server central, în timp ce rețelele ulterioare precum 
Kazaa și BitTorrent au eliminat serverul central și și-au împărțit 
sarcinile de partajare între mai multe noduri pentru a elibera 
lățime de bandă. Rețelele P2P sunt de obicei asociate cu pirateria 
pe internet și partajarea ilegală de fișiere. 

 

ZK-SNARK 

ZK-SNARK este un acronim pentru Zero Knowledge Succinct Non-
Interactive Argument of Knowledge.  

Un SK-SNARK este o dovadă criptografică care permite uneia 
dintre părți să demonstreze că deține anumite informații fără a 
dezvălui acele informații. Această dovadă este posibilă folosind 
o cheie secretă creată înainte ca tranzacția să aibă loc. 
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Un ZK-SNARK utilizează un concept cunoscut sub numele de 
“zero-knowledge proof”. Ideea din spatele acestor dovezi a fost 
dezvoltată pentru prima dată în anii 1980. Mai simplu spus, “zero 
knowledge proof” este o situație în care fiecare dintre cele două 
părți dintr-o tranzacție este capabilă să verifice reciproc că 
dețin un anumit set de informații, fără a dezvălui, în același 
timp, care sunt acele informații. 

Pentru majoritatea celorlalte tipuri de dovezi, cel puțin una 
dintre cele două părți trebuie să aibă acces la toate informațiile. 
O dovadă tradițională poate fi comparată cu o parolă folosită 
pentru a accesa o rețea online. Utilizatorul trimite parola, iar 
rețeaua însăși verifică conținutul parolei pentru a verifica dacă 
aceasta este corectă. Pentru a face acest lucru, rețeaua trebuie 
să aibă și acces la conținutul parolei. 

O versiune Zero Knowledge Proof a acestei situații ar 
presupune ca utilizatorul să demonstreze rețelei (prin dovezile 
matematice), că are parola corectă fără a dezvălui parola în sine. 
Avantajele de confidențialitate și securitate în această situație 
sunt clare: dacă rețeaua nu are parola stocată undeva în scop de 
verificare, parola nu poate fi furată.  

Baza matematică a ZK-SNARK este complexă. Cu toate acestea, 
dovezile de acest tip permit uneia dintre părți să demonstreze nu 
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numai că există o anumită informație, ci și că partea în cauză are 
cunoștință de această informație.  

În SourceLess Blockchain, bazele ZK-SNARK pot fi verificate 
aproape instantaneu, iar protocolul nu necesită nicio interacțiune 
între probator și verificator. 

Un alt atribut al ZK-SNARK în SourceLess Blockchain este 
reprezentat de capacitatea acestuia de a minimiza până la sub 1MB 
nodurile din rețea, făcând posibilă plasarea unui nod la fiecare 
deținător de wallet. 

 

 

CAP.4 PROBLEME REZOLVATE 

Web 3.0 

Web 3.0 este următoarea etapă a evoluției web care ar face 
internetul mai inteligent sau ar procesa informații cu inteligență 
aproape umană prin puterea sistemelor AI care ar putea rula 
programe inteligente pentru a ajuta utilizatorii. 

Tim Berners-Lee a spus că Web-ul semantic este menit să 
„comunice automat” cu sistemele, oamenii și dispozitivele de 
acasă. Ca atare, crearea de conținut și procesele de luare a 
deciziilor vor implica atât oameni, cât și mașini. Acest lucru ar 
permite crearea și distribuirea inteligentă a conținutului 
personalizat direct către fiecare consumator de internet. 

Există câteva diferențe fundamentale între Web 2.0 și Web 
3.0, dar descentralizarea este printre cele mai importante dintre 
ele. 

 

Începutul unei noi ere 

Acum că am înțeles ce este Web 3.0, să intrăm în profunzime 
în ceea ce Web 3.0 are de oferit. Web 3.0 este construit în mare 
parte pe trei noi straturi de inovație tehnologică: edge computing, 
rețele de date descentralizate și inteligență artificială.  
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În WEB 3.0, dezvoltatorii nu construiesc și nu implementează 
de obicei aplicații care rulează pe un singur server sau care își 
stochează datele într-o singură bază de date (de obicei găzduite 
și gestionate de un singur furnizor de cloud). 

În schimb, aplicațiile WEB 3.0 fie rulează pe blockchain, 
rețele descentralizate ale multor noduri (servere) peer to peer, 
fie pe o combinație a celor două care formează un protocol crypto 
economic. Aceste aplicații sunt adesea denumite dapps (aplicații 
descentralizate) și veți vedea acest termen folosit adesea în 
spațiul Web 3.0. 

 

Beneficiile Web 3.0 

Trecem printr-o revoluție care ne va schimba complet viața. 
Web 1.0 a fost totul despre construirea tehnologiilor de bază și 
capacitatea de a vă conecta prin internet. Web 1.0 a fost înaintea 
a ceea ce Web 2.0 are de oferit. Cu toate acestea, a fost controlat 
în primul rând de organizații și corporații în propriul lor 
interes. 

Web 3.0 reduce necesitatea interacțiunii umane, oferind 
confidențialitate și securitate utilizatorilor și mai multă putere 
decât au avut până acum corporațiilor. Viziunea despre Web 3.0 s-
a schimbat în ultimii 7-8 ani, odată cu introducerea blockchain și 
Bitcoin. Acum, Web 3.0 se concentrează mai mult pe caracteristicile 
descentralizate pe care blockchain-ul le are de oferit. 

 

Anti monopol și pro confidențialitate 

Web 3.0 va aduce o structură pro confidențialitate și anti 
monopol în rețea. Nu va stimula platformele centralizate. 

Pe scurt, ne vom îndrepta către o direcție complet opusă, 
unde tema centrală va fi confidențialitatea și descentralizarea. 
Omul de mijloc nu va cunoaște nicio afacere sau nevoie pentru acest 
tip de platformă. Această mișcare va fi facilitată cu ajutorul 
SOURCELESS BLOCKCHAIN. 
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Rețea securizată 

Caracteristicile Web 3.0 vor fi mai sigure decât ale 
predecesorilor săi. Acest lucru este posibil datorită a doi 
factori: natura distribuită și descentralizarea. Hackerii sau 
exploatatorii vor avea dificultăți să pătrundă în rețea. De 
asemenea, dacă sunt capabili să facă acest lucru, fiecare dintre 
operațiunile lor poate fi urmărită și retrasă din rețea. Fără 
centralizare, va deveni greu pentru hackeri să preia controlul 
deplin asupra unei organizații. 

Cu toate acestea, platformele blockchain suferă de o anumită 
formă de exploatare, cum ar fi atacul de 51%, dar majoritatea 
aplicațiilor și platformelor blockchain pot fi corectate rapid 
pentru a proteja aceste tipuri de amenințări. 

 

Proprietatea datelor 

Utilizatorilor le va fi ușor sa aibă încredere în Web 3.0. 
Până acum, datele generate de utilizatori erau stocate și utilizate 
de marile corporații. Cu funcțiile WEB 3.0, utilizatorii finali 
vor avea proprietatea deplină a propriilor date.  

Datele care sunt transferate prin rețea vor fi complet 
criptate. De asemenea, utilizatorii vor putea decide ce informații 
doresc să partajeze cu corporațiile sau cu platformele de 
publicitate. Cu toate acestea, tendința actuală este una complet 
diferită. Cu funcțiile WEB 3.0, utilizatorii își pot vinde acum 
datele corporațiilor și pot câștiga din acestea. 

 

Interoperabilitate 

Interoperabilitatea este una dintre caracteristicile cheie 
ale Web 3.0. Cu o rețea descentralizată, va deveni ușor pentru 
aplicații să funcționeze pe diferite dispozitive și platforme, cum 
ar fi televizoare, smartphone-uri, drumuri inteligente și așa mai 
departe. De asemenea, dezvoltatorilor le va fi ușor să dezvolte 
aplicații Web 3.0. 
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Fără întrerupere în serviciu 

Sistemele distribuite sunt mai puțin predispuse la 
întreruperi ale serviciului. Deoarece nu există o entitate 
centrală care să funcționeze, devine greu ca o încercare de 
refuzare distribuită a serviciului (DDoS) sau alte forme de 
funcționare defectuoasă a serviciului să aibă un impact. Acest 
lucru face ca Web 3.0 să fie un loc minunat pentru a partaja date 
și servicii esențiale fără a vă face griji cu privire la 
întreruperea serviciului. 

 

Blockchain-uri fără permisiune 

Ideea din spatele Web 3.0 este de a alimenta blockchain-uri 
care nu au nevoie de o autoritate centrală. Acest lucru înseamnă 
că oricine se poate alătura blockchain-ului și poate participa 
prin crearea unei adrese. Blockchain-urile fără permisiune deschid 
o nouă gamă de posibilități, inclusiv accesul persoanelor 
discriminate din cauza sexului, veniturilor, geografiei și așa mai 
departe. Deși există și blockchain-uri autorizate. Deci, ce 
înseamnă mai exact în termeni laici? Înseamnă că nu vor exista 
restricții pe Web 3.0. 

 

Semantic Web 

Web 3.0 va găzdui, de asemenea, proprietățile unui web 
semantic. Web-urile semantice sunt cu mult îmbunătățite față de 
ultimul set de tehnologii care sunt utilizate pentru Web 2.0. 
Acestea permit partajarea datelor în mai multe sisteme, platforme 
și limite ale comunității și vor acționa ca o punte între diferite 
formate de date și platforme.  

Prin utilizarea web-ului semantic, vom putea să ne conectăm 
mai bine, să împărtășim și să ne bucurăm de internet ca niciodată 
până acum. 
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Ubicuitate 

Ubicuitatea este rezultatul interoperabilității. Cu Web 3.0, 
putem accesa date și informații prin mai multe aplicații fără a fi 
nevoie de un anumit dispozitiv, astfel că nu trebuie să vă faceți 
griji cu privire la obținerea unui anumit dispozitiv pentru a avea 
acces la Web 3.0.  

Dacă un dispozitiv are funcționalitate de bază la internet și 
conectivitate, veți putea accesa Web-ul. Una peste alta, viețile 
noastre se vor schimba complet, deoarece vom fi conectați printr-
un set mai bun de tehnologii, cum ar fi inteligența artificială, 
blockchain-ul și multe altele. 

 

Rezultatul: o țesătură informatică compatibilă centrată pe om 
și care păstrează confidențialitatea pentru următorul val de web. 
Inteligența artificială și algoritmii de învățare automată au 
devenit suficient de puternice pentru a crea predicții și acțiuni 
utile, chiar uneori salvatoare.  

Atunci când sunt stratificate peste noile structuri de date 
descentralizate, potențialele aplicații depășesc cu mult 
publicitatea direcționată în domenii precum materialele de 
precizie, designul de medicamente și modelarea climatică. 

În web 3.0, identitatea funcționează, de asemenea, mult 
diferit față de ceea ce suntem obișnuiți astăzi. De cele mai multe 
ori, în aplicațiile web 3.0, identitățile vor fi legate de adresa 
portofelului utilizatorului care interacționează cu aplicația.  

Spre deosebire de metodele de autentificare Web 2.o, cum ar 
fi OAuth sau e-mail + parolă (care necesită aproape întotdeauna ca 
utilizatorii să predea informații sensibile și personale), 
adresele portofelului sunt complet anonime, cu excepția cazului în 
care utilizatorul decide să-și expună public propria identitate. 
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Generative Pre-trained Transformer 3 (GPT-3) 

GPT-3 este un model de limbaj autoregresiv care folosește 
învățarea de tip deep learning pentru a produce text asemănător 
omului. 

Este modelul de predicție al limbajului din a treia generație 
din seria GPT-n (și succesorul GPT-2) creat de OpenAI, un laborator 
de cercetare a inteligenței artificiale din San Francisco. 
Versiunea completă a lui GPT-3 are o capacitate de 175 de miliarde 
de parametrii de învățare automată. GPT-3, care a fost introdus în 
mai 2020 și a fost în testare beta din iulie 2020, face parte 
dintr-o tendință în sistemele de procesare a limbajului natural al 
reprezentărilor de limbaj pre-antrenate. 

GPT-3 a fost folosit pentru a crea articole, poezii, 
povestiri, știri și dialoguri folosind doar o cantitate mică de 
text. 

GPT-3 este, de asemenea, folosit pentru sarcini 
conversaționale automate, răspunzând oricărui text pe care o 
persoană îl tastează pe computer cu o nouă bucată de text adecvată 
contextului. GPT-3 poate crea orice cu o structură de text, și nu 
doar text în limbaj uman. De asemenea, poate genera automat 
rezumate de text și chiar cod de programare. 

Când un utilizator furnizează text, sistemul analizează limba 
și folosește un predicator de text pentru a crea cea mai probabilă 
ieșire. Chiar și fără multă reglare sau antrenament suplimentar, 
modelul generează text de ieșire (output text) de înaltă calitate, 
care se simte similar cu ceea ce ar producea mintea umană. 

Ori de câte ori o cantitate mare de text trebuie să fie 
generată de la o mașină pe baza unei cantități mici de text 
introdus, GPT-3 oferă o soluție excelentă. Există multe situații 
în care nu este practic sau eficient să ai un om la îndemână pentru 
a genera text sau să ai nevoie de generarea automată a unui text 
care să pară uman. De exemplu, centrele de servicii pentru clienți 
pot folosi GPT-3 pentru a răspunde la întrebările clienților sau 
pentru a sprijini chatboții; echipele de vânzări îl pot folosi 
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pentru a intra în legătură cu potențialii clienți; iar echipele de 
marketing pot scrie folosind GPT-3. 

OpenAI API poate fi aplicat practic la orice sarcină care 
implică înțelegerea sau generarea unui limbaj natural sau cod. 
Oferă un spectru de modele cu diferite niveluri de profunzime, 
potrivit pentru diferite sarcini, precum și capacitatea de a-ți 
regla propriile modele personalizate. Aceste modele pot fi 
folosite pentru orice - de la generarea de conținut până la căutare 
semantică și clasificare. 

API-ul este alimentat de o familie de modele cu capacități și 
puncte de preț diferite. Modelele de bază GPT-3 se numesc Davinci, 
Curie, Babbage și Ada. Seria Codex este un descendent al GPT-3 
care a fost instruit atât pe limbaj natural, cât și pe cod. 

Deci, fie că doriți să construiți un chat bot, fie că doriți 
să creați o platformă de traducere sau chiar să construiți șisă 
generați un joc virtual, GPT-3 este viitorul creației. 

 

FORMWELT 

FORMWELT este un limbaj de codificare pentru limbaj și sens. 
Este un sistem lingvistic bazat pe injoncțiunea de a dobândi o 
definiție. Nucleul său este format din aproximativ 320 de 
referințe: le putem considera cuvinte cu semnificație concretă 
care se explică reciproc, fără lacune. 

Nucleul FORMWELT este mai mult decât suficient din punct de 
vedere semantic. Conține conceptele de bază necesare pentru a 
descrie orice fenomen la care se poate gândi cineva. 

Folosind nucleul FORMWELT puteți spune clar ceea ce se poate 
spune și face ceea ce se poate face, având ca rezultat o descriere 
semnificativă. 

FORMWELT oferă întotdeauna ieșiri către experiența empirică, 
practică sau mentală: astfel încât să poți înțelege ceea ce spui, 
să faci ceea ce spui și să vezi, simți, auzi, guști sau mirosi 
rezultatele descrierilor tale. 
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FORMWELT oferă o limbă care poate fi vorbită la fel ca limba 
convențională. De fapt, se bazează pe limba pe care o vorbim în 
fiecare zi și o îmbunătățește, întrucât fiecare utilizator o poate 
îmbunătăți în continuare. 

FORMWELT este utilizat în limbile existente ale lumii noastre 
iar rezultatele interacțiunilor bazate pe limbajul programat de 
FORMWELT vor fi mai bine coordonate, mai puțin predispuse la 
neînțelegeri și eșec și mai precise și mult mai conforme cu 
planurile indivizilor care îl folosesc. 

Nucleul este construit din referințe, fiecare referință fiind 
reprezentată de o înlănțuire destul de scurtă de cuvinte: o 
etichetă care indică referentul său, care este (în cea mai mare 
parte) construită din etichete care indică referenții lor. 
Suficiența nucleului înseamnă că acesta folosește doar cuvinte 
care fie sunt referite în nucleu, fie pot fi înțelese prin cele 
mai simple și comune concepte cognitive sau practice. 

Pe scurt, FORMWELT este un limbaj pe care îl putem folosi să 
comunicăm unul cu celălalt, indiferent de naționalitate sau 
limbaj, și să ne înțelegem în mod direct fără a lăsa loc de 
interpretări. 

 

Internet of Things (IoT) 

Internet of Things (IoT) se referă la miliardele de obiecte 
și dispozitive existente în întreaga lume, care sunt conectate la 
internet, colectând și schimbând date.  

Toate dispozitivele personale, comerciale și industriale sunt 
dotate cu chip-uri prin intermediul cărora colectează și comunica 
diferite informații, fără intervenția omului. 
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Din punct de vedere comercial, multe dintre aceste obiecte 
vizează îmbunătățirea a ceea ce e cunoscut sub numele de Quality 
of Life (QoL), ușurând responsabilitățile zilnice ale persoanelor 
iar la nivel industrial, interconectarea utilajelor și a 
aparatelor care să revoluționeze ulterior piața. 

Conform unui studiu emis de Institutul Gartner (sursa: 
www.gartner.com) “mai mult de 50% din business-urile noi vor 
încorpora elemente ale IoT”. Potrivit aceluiași studiu, furnizorii 
de utilități și guvernele sunt și vor rămâne cei mai importanți 
utilizatori de tehnologie IoT. 

Segmentele IoT care se dezvoltă cel mai mult în această 
perioadă sunt industria automobilelor (mașinile autonome), 
serviciile automatizate (iluminatul stradal) și furnizorii de 
servicii medicale, care folosesc aceasta tehnologie mai ales 
pentru monitorizarea bolilor cronice. 
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Adoptarea noilor tehnologii este vizibilă pe toată ramura 
industrială, în instituții publice și în viața de zi cu zi a 
consumatorilor. Datele generate de dispozitive ajută companiile să 
funcționeze mai eficient, să aibă o viziune mai detaliată asupra 
proceselor de business și să ia decizii în timp real. 

Îmbinarea conectivității device-urilor cu automatizarea 
sistemelor permite colectarea informației, analiza și, implicit, 
luarea unei decizii pe fundamentul ei. IoT poate astfel contribui 
la realizarea unui task de către o persoană. Mai mult decât atât, 
IoT oferă dispozitivelor oportunitatea de a comunica nu doar într-
o rețea privată, ci și între diferite tipuri de rețele, creând 
astfel o lume interconectată. 

 

Beneficiile IoT pentru companii: 

Chiar dacă beneficiile pentru business diferă în funcție de 
modalitățile de implementare, poate fi observat un numitor comun: 
companiile au acces la mai multe date referitoare la produsele lor 
și la sistemele interne, deținând astfel o abilitate mai mare de 
a realiza schimbări. 

De exemplu, în cadrul industriei de producție, diverși 
comercianți introduc senzori în componentele produselor care 
transmit date în privința performanței lor. În acest fel, 
companiile pot identifica momentele în care o componentă este 
predispusă să eșueze, înlocuind-o înainte de a reprezenta un 
pericol real.  

Mai mult decât atât, business-urile pot utiliza datele pentru 
a-și eficientiza sistemele și lanțurile de aprovizionare, având la 
dispoziție informații sigure despre funcționalitatea lor. 

Considerat la nivelul unui întreg lanț de aprovizionare sau 
în cadrul unei industrii particulare, impactul poate fi unul uriaș, 
observabil în livrarea exactă a materialelor și în managementul 
eficient al producției pe toată durata sa. 
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Beneficiile IoT pentru consumatori: 

Noile tehnologii vin cu promisiunea centrală de a face mediul 
nostru înconjurător (locuințele, mașinile) mai inteligent, mai 
ușor de măsurat și gestionat.  

Prin dezvoltarea unor astfel de aplicații, consumatorii au 
posibilitatea de a optimiza o mulțime de procese și de a le măsura 
performanța, de a programa evenimente, ba chiar de a preîntâmpina 
anumite riscuri. 

Însă în afară de beneficiile evidente pentru companiile mari 
și pentru utilizatorii care își doresc o casă inteligența în care 
lucrurile să funcționeze la performanța lor, există și câteva 
riscuri întrucât în aceste procese sunt implicate extrem de multe 
informații sensibile sau date personale. 

Așa cum a avea un cont pe social media nu este în totalitate 
gratuit, fiindcă “plătim” pentru el cu date personale care sunt 
transmise mai departe către companii și departamente de marketing 
și analiză, tot așa este și IoT: cu cât deținem mai multe obiecte 
smart, cu atât mai multe date personale și legate de comportamentul 
nostru vom trimite în eter, fără să știm exact unde ajung sau cum 
pot fi folosite. 

Platforma SourceLess Blockchain păstrează toate beneficiile 
și performanțele IoT-ului, transformându-l într-un mediu securizat 
și criptat. 
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CAP.5 PLATFORMA SOURCELESS 

TOKENOMICS 

 

Informații token Sourceless-STR: 

Tip: token BEP-20, creat în Binance Smart Chain 

Ticker: STR 

Aprovizionare totală: 63,000,000,000 STR 

Contract: 0x30DCf96a8a0c742AA1F534FAC79e99D320c97901 

Aprovizionare inițială circulantă: --- 

Capitalizare de piață inițială: --- 

Preț de vânzare privată: --- 

Preț de vânzare publică: --- 

Sourceless-STR este o monedă cripto deflaționistă, întrucât 
scade oferta de piață pe măsură ce trece timpul. Acest factor 
implică faptul că utilizatorii sau echipa proiectului vor 
participa la activități care reduc aprovizionarea monedei în 
blockchain. Modalitatea în care Sourceless Blockchain va face 
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acest lucru este prin blocarea monedelor (smart contract) cu care 
se achiziționează domeniile STR ale platformei Sourceless. 

Un aspect demn de remarcat este faptul că criptomonedele cu 
o ofertă limitată sunt deflaționiste în mod implicit. Ele ating 
acest statut deoarece, atâta timp cât investitorii cumpără și dețin 
moneda, oferta acesteia se reduce. 

Moneda cripto Sourceless-STR este un utility token, fiind 
moneda de bază a Sourceless Blockchain și prin care se obține 
proprietate ‘lifetime’ a unui domeniu (de tip str.domain) în 
blockchain-ul Sourceless. 

 

Caracteristici utile ale unui token: 

• Acordarea (Bestowing) unui drept proprietarului jetonului, 
cum ar fi dreptul de a deține sau de a utiliza un produs sau 
dreptul de a vota pe un subiect; 

• Schimbul (Exchanging) de valoare pentru serviciile furnizate, 
cum ar fi stocarea descentralizată; 

• Echiparea (Tolling) utilizatorilor pentru intrarea în 
infrastructura blockchain sau utilizarea serviciilor 
descentralizate; 

• Funcționează (Functioning) ca o modalitate de a îmbunătăți 
experiența utilizatorului, prin recompensarea utilizatorilor 
cu jetoane pentru anumite lucruri; 

• Acționează ca o monedă (currency) pentru plăți în interiorul 
sau în afara blockchain- ului, ca alternativă la plățile 
financiare tradiționale; 

• Câștigurile (Earnings) din anumite lucruri pot fi distribuite 
șiîmpărțite folosind jetoane utilitare; 
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CAP.6 STUDII DE CAZ 

 

INDUSTRIA AUTO 

Pe măsură ce autoturismele se apropie de conectivitate 
completă, propulsie electrică și autonomă, crește nevoia unei baze 
de date bine dezvoltate și coordonate. Totodată, prezenta 
tehnologiei în construcția unei mașini poate prezenta o breșă de 
securitate. 

 

 

 

În ultima perioada s-a putut demonstra atât furtul unei mașini 
fără a avea cheia în contact, precum și manipularea diverselor 
componente în mers de către alte persoane care au reușit sa 
pătrundă în softul mașinii. 

În anul 2015, un experiment efectuat de 2 experți din domeniul 
IT au demonstrat că pot prelua controlul complet al unei mașini de 
la mii de km distanță. 

Sourceless Blockchain permite instalarea unui nod, cu o 
dimensiune de sub 1 MB în softul mașinii, astfel încât orice 
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problemă de securitate să fie anulată, acesta rulând în Sourceless 
Blockchain, nepermițând niciunui virus sau malware să ruleze. 

 

 

 

Dacă fiecare automobil ar fi dotat din fabrică cu un nod 
Sourceless Blockchain (1 MB), preinstalat pe calculatorul mașinii 
atunci, prin Platforma Sourceless (str.domeniu), vor putea fi 
verificate și eliminate deficiențele și eventualele fraude care 
pot apărea: 

• modificarea kilometrilor reali; 
• modificarea parametrilor mașinii; 
• securitatea; 
• istoricul unor erori punctuale nevalidate în calculatorul 

central; 
• identitate digitala unică de proprietate; 
• istoricul erorilor mașinii, indiferent de service-ul în care 

a fost reparată; 
• raportarea instantanee a erorilor automobilului către 

service; 
• reminder ale diferitelor inspecții legale care trebuie 

efectuate; 
• verificări în scopul eliminării riscurilor de accidente; 
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ASIGURĂRI 

Utilizarea Sourceless Blockchain prin intermediul Platformei 
Sourceless permite companiilor de asigurări să introducă modele de 
afaceri inovatoare, să îmbunătățească serviciile, să optimizeze 
diverse operațiuni și să își securizeze prin criptare toată 
rețeaua. 

Platforma Sourceless permite controlul complet asupra tuturor 
calculatoarelor unei companii de asigurări, astfel compania își va 
eficientiza și menține rețeaua intactă. 

Platforma Sourceless permite unei companii de asigurări să 
folosească toate programele de software actuale în interiorul ei, 
putând alege varianta PUBLICĂ sau PRIVATĂ, în funcție de documente. 
Prin Platforma Sourceless, companiile de asigurări vor putea 
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folosi AI (inteligența artificială), putând dezvolta, îmbunătăți 
și automatiza procesele actuale. 

Blockchain-ul va introduce securitatea și transparenta 
operațiilor, ajutând companiile să reducă costurile și să 
automatizeze diverse operațiuni. Combinația blockchain-ului cu 
contracte inteligente și IoT poate revoluționa complet sectorul 
asigurărilor și oferi utilizatorilor un sistem de management 
transparent, incontestabil și extrem de responsabil. Este 
suficient să înregistrați orice acord în contractul inteligent 
(smart contract) și să-l salvați în lanțul de blocuri, astfel încât 
acesta să fie lansat automat în condițiile stabilite anterior de 
către ambele părți. 

 

 

 

Prin Platforma Sourceless, orice bun asigurat poate deveni 
nod în rețeaua Sourceless Blockchain, având astfel permanent 
cunoștință de situația lui, orice tentativă de fraudă putând fi 
controlată. 

Dacă o mașină are instalat un nod al rețelei Sourceless 
Blockchain, atunci compania de asigurări va putea verifica toate 
datele tehnice LIFETIME ale automobilului, în timp real. Aceleași 
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probleme pot fi evitate pentru asigurări ale locuințelor sau 
bunurilor care permit o minimă conectare (alarmă, sisteme 
inteligente etc.) prin folosirea Platformei Sourceless. Prin 
această metodă se pot evita eventuale fraude, precum și litigii. 

Platforma Sourceless dovedește că poate rezolva majoritatea 
problemelor, oferind companiilor de asigurări și partenerilor 
acestora un instrument fiabil și transparent pentru captarea, 
stocarea, gestionarea și utilizarea eficientă a datelor despre 
vehicule și bunuri, înlăturând eventualele fraude. 

 

CERTIFICAREA ȘI DEPISTAREA BUNURILOR 

Producători de bunuri din lumea întreagă se pot folosi de 
Sourceless Blockchain pentru a crea certificate digitale pentru 
fiecare produs în parte. Acest aspect îi poate ajuta pe 
consumatori, dar și pe distribuitori să poată depista imediat 
proveniența unui produs, indiferent de motivul solicitării. 
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Spre exemplu, astfel de certificate pot fi folosite pe produse 
alimentare, iar întregul traseu al bunurilor poate fi depistat 
imediat în cazul în care un consumator găsește un produs alterat 
sau pur și simplu nu este satisfăcut de calitatea promisă. 

În același mod pot fi certificate și produse vestimentare sau 
accesorii din diverse categorii (de la cele standard, până la cele 
de lux) pentru a asigura nu doar calitatea lor, ci și 
autenticitatea. Astfel, poate fi redus numărul de produse 
contrafăcute existente pe piață. 

 

SĂNĂTATE 

Utilizarea Sourceless Blockchain prin intermediul Platformei 
Sourceless permite companiilor medicale să introducă modele de 
afaceri inovatoare, să îmbunătățească serviciile, să optimizeze 
diverse operațiuni, să reducă cheltuielile, să aibă securitate 
totală asupra datelor prin criptare și să dețină controlul total 
al rețelei. 

Platforma Sourceless permite controlul complet asupra tuturor 
calculatoarelor unei companii medicale, astfel compania își va 
eficientiza și menține rețeaua intactă prin intermediul Sourceless 
Blockchain. 

Platforma Sourceless permite unei companii medicale sa 
folosească toate programele de software actuale, putând alege 
varianta PUBLICĂ sau PRIVATĂ, în funcție de documente. 

Platforma Sourceless oferă posibilitatea unei conexiuni 
(instantanee) între diferite entități ale domeniului medical 
MINISTER-COMPANIE-SPITAL- DOCTOR-PACIENT. Astfel, se evită 
birocrația inutilă fluidizând activitățile tuturor celor 
implicați. De exemplu, va deveni imposibilă falsificarea 
istoricului pacienților. 

Cercetarea medicală poate beneficia de AI software 
(inteligență artificială) integrate în Platforma Sourceless, 
deschizând noi orizonturi. Creând noi tipare și metodologii prin 
intermediul AI, Platforma Sourceless va permite tuturor care au 
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permisiune (private blockchain) să utilizeze, să colaboreze și să 
pună în practică. 

Platforma Sourceless va permite conectarea directă a 
MEDICULUI cu SISTEMUL FARMACEUTIC (CASA ASIGURARILOR DE SĂNĂTATE 
– FARMACIE), eliminându-se astfel orice sistem de fraudă 
(semnătură digitală) sau blocaj al sistemului, (datele pacienților 
păstrându-se pe viață), mai pe scurt se vrea eliminarea erorii 
umane. Platforma Sourceless va permite prin intermediul AI 
software (inteligența artificială) să elaboreze scheme de 
tratament, iar acestea să fie urmărite și actualizate în funcție 
de medicamentația disponibilă pe piață. 

Luând în considerare miliardele de date privind sănătatea a 
miliarde de oameni din mediul digital, cât de repede este procesată 
informația de inteligența artificială și cât de repede sunt 
asociate datele, se va reflecta direct asupra practicilor de 
tratament. 

 

 

 

Companiile farmaceutice din lumea întreagă se pot folosi de 
Sourceless Blockchain pentru a crea certificate digitale pentru 
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fiecare produs. Asta îi poate ajuta pe consumatori, dar și pe 
distribuitori să poată verifica și depista prin intermediul 
Platformei Sourceless, proveniența unui produs, indiferent de 
motivul solicitării. 

  

SECTORUL PUBLIC ȘI GUVERNE 

Sectorul public și guvernele care folosesc PLATFORMA 
SOURCELESS, bazată pe rețeaua SOURCELESS BLOCKCHAIN, beneficiază 
de siguranța protecției datelor, eficientizarea procesului, 
reducând frauda, risipa și abuzul, sporind în același timp 
încrederea și responsabilitatea.  

Pe un model de guvernare bazat pe PLATFORMA SOURCELESS, 
indivizii, întreprinderile și guvernele împărtășesc resursele 
printr-un registru distribuit securizat folosind criptografia.  
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Această structură elimină un singur punct de defecțiune și 
protejează în mod inerent datele sensibile ale cetățenilor și ale 
guvernului. PLATFORMA SOURCELESS poate integra toate programele 
software folosite de autoritățile centrale, locale și le poate 
optimiza și îmbunătăți cu ajutorul AI. 

PLATFORMA SOURCELESS folosită de guverne și instituții 
publice, are potențialul de a rezolva problemele moștenite și de 
a permite următoarele avantaje: 

• Stocarea securizată a datelor guvernamentale, a cetățenilor 
și cele comerciale; 

• Reducerea proceselor intensive în muncă; 
• Reducerea costurilor excesive asociate cu gestionarea 

răspunderii; 
• Potențial redus de corupție și abuz; 
• Creșterea încrederii în guvern și în sistemele civile online; 

Formatul registrului distribuit poate fi folosit pentru a 
sprijini o serie de aplicații guvernamentale și din sectorul 
public, inclusiv plăți, înregistrarea terenurilor, managementul 
identității, traseul lanțului de aprovizionare, îngrijirea 
sănătății, înregistrarea corporativă, impozitarea votului și 
managementul persoanelor juridice. 
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PLATFORMA SOURCELESS asigură următoarele beneficii:  

Dovada dreptului de proprietate și transferuri. 

Tranzacțiile cu terenuri și cererile de dovadă a dreptului de 
proprietate pot împovăra agențiile guvernamentale cu documentație 
și muncă administrativă. 

Prin utilizarea SOURCELESS BLOCKCHAIN, guvernele pot stoca 
permanent tranzacțiile active, cum ar fi terenuri, proprietăți sau 
vehicule, într-un registru public. 

În consecință, guvernul are o mai mare transparență în 
tranzacțiile cu terenuri, iar cetățenii interesați care căuta o 
bucată de teren pot obține informații exacte, deoarece toate 
vânzările - inițiale și ulterioare - sunt înregistrate, marcate și 
stocate permanent. 

 

 

 

Acest proces reduce, de asemenea, foarte mult probabilitatea 
de corupție, deoarece soluția registrului distribuit este mai 
sigură prin definiție. 
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Contracte cu auto execuție 

Executarea tradițională a contractelor legale este 
costisitoare atât pentru guverne, cât și pentru cetățenii 
acestora. Cu toate acestea, contractele inteligente, cu auto 
execuție, activate de PLATFORMA SOURCELESS, pot elimina nevoia de 
intermediari șipot îmbunătăți crearea și execuția contractelor. 
Aceste contracte sunt accesibile publicului și securizate în 
cadrul rețelei. Lipsa unui intermediar a redus timpul de tranzacție 
cu peste 90%. 

 

Managementul beneficiilor sociale 

Sistemele guvernamentale care oferă beneficii sociale, cum ar 
fi șomajul, pot fi utilizate abuziv și infiltrate de anumite 
persoane și grupuri, cum ar fi atacatorii cibernetici. PLATFORMA 
SOURCELESS poate îmbunătăți gestionarea înregistrărilor și poate 
oferi protecție împotriva acestora deși, problemele de 
confidențialitate trebuie abordate temeinic. Păstrarea ID-urilor 
și a datelor anonime din baza de date ale angajatorilor în timp ce 
stocați cheia hash criptată (o amprentă digitală) în PLATFORMA 
SOURCELESS poate ajuta la protejarea datelor. 

Prin PLATFORMA SOURCELESS, un guvern își poate administra 
programul de pensii, având avantajul suplimentar de a reduce 
costurile de management. 

 

Validarea documentelor 

Guvernele caută constant soluții centralizate, bazate pe 
cloud, pentru a valida documentele tuturor cetățenilor lor, iar 
SOURCELESS BLOCKCHAIN poate fi soluția. Tehnologia SOURCELESS 
poate stoca valorile hash ale documentelor cetățenești pe 
blockchain, permițând guvernelor să furnizeze oricând o versiune 
electronică atestată și marcată permanent cu marcarea temporală a 
acestor documente. 
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Protecție prin brevet 

Deoarece PLATFORMA SOURCELESS poate marca permanent 
tranzacțiile în orice moment, companiile sau persoanele fizice pot 
depune brevete fără a suporta procesul greoi de depunere. În timp 
ce verificarea propriu-zisă a brevetului poate dura timp, ștampila 
asociată cu depunerea poate ajuta la rezolvarea mai multor dispute 
legate de brevete și poate preveni procese costisitoare. De 
exemplu, în PLATFORMA SOURCELESS, o companie ar putea ștampila un 
document înainte ca acesta să fie supus cererii și depunerii 
brevetului complet; astfel, dacă un concurent încearcă să 
înregistreze un brevet similar, este ușor să se dovedească autorul 
original al creației în cauză. În plus, documentelor de brevet li 
se oferă un hash de tranzacție, oferind protecție prin criptare. 

 

Securitate și taxe 

Folosind PLATFORMA SOURCELESS, autoritățile evită orice fel 
de atac cibernetic, astfel sunt evitate automat și pierderile de 
bani, timp și date confidențiale. 

În urma unor astfel de atacuri, sistemele de CCTV ale multor 
orașe au fost sparte, iar multe dintre datele și imaginile 
esențiale, furate. O integrare a unui soft CCTV în PLATFORMA 
SOURCELESS ar presupune un control total al fluxului de date și 
imagini. Sistemul de control al traficului integrat în PLATFORMA 
SOURCELESS devine stabil fără interferențe. 

 

Piața de capital 

În linii mari, există patru categorii de participanți la piață 
pe piețele de capital pentru care soluțiile bazate pe Sourceless 
Blockchain oferă beneficii clare. Platforma Sourceless, bazată pe 
rețeaua Sourceless Blockchain și pe software AI, va permite soluții 
inovatoare și puterea de analiză instantanee a domeniului.  
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Conectarea în Platforma Sourceless va permite fiecărei 
entități de a avea acces instant (public și privat, în funcție de 
permisiune) către orice informație și de a verifica în timp real 
existența oricărui tip de tranzacție. 

 

Pentru emitenți 

Platforma Sourceless oferă beneficii semnificative 
emitenților, permițând un acces mai ușor, mai ieftin și mai rapid 
la capital prin active digitale, programabile și valori mobiliare. 
Noile valori mobiliare pot fi emise în câteva minute, cu drepturile 
și obligațiile corespunzătoare codificate și automatizate. Acest 
lucru permite emitenților să crească viteza evenimentelor de 
finanțare. 

Abilitatea de a programa sau codifica termeni și condiții în 
active (în cazul emisiunii de valori mobiliare, de exemplu) oferă 
o flexibilitate și o personalizare mai mare decât oricând. 
Tehnologia Blockchain poate eficientiza procesele KYC/AML și poate 
oferi actualizări și analize în timp real cu o singură interfață 
pentru investitori, sporind transparența și eficiența. 

Unul dintre avantajele cheie ale activelor digitale este 
capacitatea de a fracționa fiecare activ. Activele digitale pot fi 
împărțite în unități mai accesibile și mai transferabile, care 
creează o oportunitate pentru o mai mare lichiditate și diversitate 
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investitorilor pe anumite piețe. În plus, barierele în calea 
emiterii unui activ sau a unei valori mobiliare sunt reduse 
semnificativ, deschizând oportunități mai mari pentru emitenții 
mai mici, în timp ce emitenții existenți beneficiază de noi piețe 
sau forme de valori mobiliare. În cele din urmă, întregul ciclu de 
viață al unui activ are potențialul de a fi automatizat de la 
deservirea investitorilor până la gestionarea evenimentelor în 
cazul dividendelor. 

 

Pentru administratorii de fonduri 

În mod fundamental, Sourceless Blockchain permite 
tranzacționarea peer- to-peer a oricărui activ pe un registru 
verificabil. Fondurile beneficiază de decontare și compensare mai 
rapide și mai transparente, ceea ce reduce riscul de nerambursare 
sau riscul sistemic pe piețele mai opace. Procesarea mai rapidă 
înseamnă că fondurile și managerii au mai puțin capital legat și 
sunt capabili să utilizeze și să aloce mai eficient capitalul 
existent. Fondurile vor reduce costurile din creșterea eficienței 
operaționale, cum ar fi simplificarea deservirii fondurilor, a 
contabilității, a alocărilor și a administrării. Taxele plătite 
terților pentru servicii precum contabilitatea și administrarea 
fondurilor, agenția de transfer și chiar custodia pot fi reduse 
sau eliminate prin intermediul serviciilor de fond automatizate. 

Fără îndoială, vor exista numeroase noi tipuri de produse și 
instrumente financiare create, folosind tehnologia AI a Platformei 
Sourceless, care vor crea la rândul lor, noi clase de active pentru 
alocarea capitalului. Deși va avea loc o explozie a produselor 
financiare, majoritatea acestor active vor împărtăși standarde 
programate specifice, simplificând astfel structurarea noilor 
produse sau instrumente financiare. 

Capacitatea de a emite active digitale și de a fracționa 
activele existente va crea un grup mai larg de investitori, mai 
ales că investitorii mai noi sunt mai confortabili cu ideea de a 
deține un portofoliu de active digitale. 
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Pentru investitori 

Platforma Sourceless reduce semnificativ bariera de a emite 
noi active sau produse financiare. Pe măsură ce costul emisiunii 
de noi titluri scade, și viteza de emitere crește astfel, emitenții 
vor putea adapta noi instrumente la nevoile personalizate ale 
fiecărui investitor. 

Capacitatea îmbunătățită de a potrivi mai exact dorința 
investitorului de rentabilitate, orizontul de timp și apetitul 
pentru risc cu instrumente digitale personalizate poate avea un 
impact profund asupra relației dintre investitor și emitent, 
creând o legătură directă între solicitanții de capital și 
investitori. 

 

 

 

Investitorii urmăresc să atenueze riscul în timp ce își măresc 
randamentele potențiale. Unul dintre principalii factori de risc 
este lipsa lichidității. 

Acest lucru este abordat de natura programabilă a activelor 
digitale și a instrumentelor financiare, care permite costuri de 
tranzacție mai mici, crescând lichiditatea potențială a unui activ 
și permițând un management mai cuprinzător al riscului. În 
combinație cu conectivitatea și eficiența sporită pe piețele de 
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capital, investitorii vor vedea o lichiditate mai mare și un cost 
scăzut al capitalului. 

În plus, registrul blockchain, transparent și distribuit, va 
permite informații solide asupra calității activelor, cu 
potențialul de a îmbunătăți procesul de due diligence. 

 

 

Platforma Sourceless va permite integrarea și optimizarea 
riscului prin AI. Totodată, toate sistemele software actuale care 
vor lucra sub Platforma Sourceless vor putea fi interconectate 
prin AI. 

  

Pentru reglementare 

Autoritățile de reglementare sunt adesea criticate pentru că 
s-au implicat prea mult pe piețele de capital sau nu s-au implicat 
suficient de repede, ca în cazul crizei financiare din 2008. 
Agențiile guvernamentale și organizațiile de reglementare pot 
beneficia de un registru distribuit al Sourceless Blockchain, care 
este transparent și verificabil în orice moment al zilei. 
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Natura imuabilă a Sourceless Blockchain - datele 
tranzacțiilor nu pot fi modificate - permite autorităților de 
reglementare să automatizeze funcții precum auditul și 
conformitatea. 

Deoarece multe instituții, investitori și emitenți folosesc 
mai multe rețele de blockchain pentru a-și urmări posesiile și 
evenimentele ciclului de viață al activelor, autoritățile de 
reglementare folosind Platforma Sourceless vor putea să aloce mai 
puțin timp analizei și predicției riscurilor, învățând 
idiosincraziile mediului de sistem al fiecărei firme și 
reprezentări personalizate ale tranzacțiilor. 

 

 

 

Calitatea îmbunătățită a datelor și a dezvăluirilor permise 
de registrul Sourceless Blockchain va reduce costurile generale și 
va preveni eventualele tipuri de risc sistemic. 

  

PIAȚA DE ENERGIE 

Tehnologia Sourceless Blockchain are potențialul de a 
transforma sectorul energetic. Industria energetică a fost 
catalizată în mod constant de inovații, inclusiv solare pe 
acoperiș, vehicule electrice și contorizare inteligentă, toate 
acestea putând fi îmbunătățite și controlate prin Platforma 
Sourceless. 

Sourceless Blockchain se prezintă ca următoarea tehnologie 
emergentă care stimulează creșterea sectorului energetic prin 
contractele sale inteligente și interoperabilitatea sistemelor. 
Dintre numeroasele cazuri de utilizare pentru blockchain, energia 
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și sustenabilitatea sunt adesea mai puțin recunoscute. Cu toate 
acestea, Forumul Economic Mondial, Institutul Stanford Woods 
pentru Mediu și PwC au lansat un raport comun care identifică peste 
65 de cazuri de utilizare blockchain existente și emergente pentru 
mediu. Aceste cazuri de utilizare includ noi modele de afaceri 
pentru piețele energetice, gestionarea datelor în timp real și 
transferarea creditelor de carbon sau a certificatelor de energie 
regenerabilă în Sourceless Blockchain. 

 

 

 

Tehnologia registrului distribuit are potențialul de a 
îmbunătăți eficiența furnizorilor de utilități prin urmărirea 
lanțului de custodie pentru materialele de rețea. Dincolo de 
urmărirea provenienței, Sourceless Blockchain oferă soluții unice 
pentru distribuția de energie regenerabilă. 

Sectoarele energetice vechi, cum ar fi petrolul și gazele vor 
beneficia, de asemenea, de implementarea soluțiilor Platforma 
Sourceless. Sistemele complexe cu actori multipli au posibilitatea 
de a beneficia de tehnologia Sourceless Blockchain.  
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De exemplu, petrolul este una dintre cele mai comercializate 
mărfuri și necesită o rețea de rafinării, cisterne, angajați, 
guverne și organisme de reglementare. Rețeaua complexă de 
participanți suferă de infrastructuri izolate și de numeroase 
ineficiențe de-a lungul procesului. Conglomeratele mari de petrol 
și gaze caută să investească și să implementeze tehnologia 
blockchain datorită capacității sale de a reduce costurile, precum 
și impactul dăunător asupra mediului. 

Companiile de petrol și gaze sunt preocupate în special de 
confidențialitate și secrete comerciale. Rețeaua Sourceless 
Blockchain oferă permisiunea de date șiace selectiv de consorțiu 
părților pre aprobate. 

Platforma Sourceless face legătura dintre toți jucătorii 
pieței de energie astfel, fiecare entitate (publică/privată) va 
putea avea acces (în funcție de permisivitate) la diferite 
informații. 

 

Principalele beneficii ale BLOCKCHAIN SOURCELESS în sectorul 
energetic sunt: 

• Costuri reduse; 
• Durabilitatea mediului; 
• Transparență sporită pentru părțile interesate, fără a 

compromite confidențialitatea; 
• Sourceless Blockchain este un ecosistem carbon free; 

 

DISTRIBUȚIA DE ENERGIE 

Companiile care doresc să implementeze tehnologia Sourceless 
Blockchain în distribuția angro de energie electrică se 
concentrează pe conectarea utilizatorilor finali la rețea. 

Platforma Sourceless prin AI încorporat va permite 
consumatorilor să tranzacționeze și să cumpere energie direct de 
la rețea, mai degrabă decât de la comercianți. 
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Platforma Sourceless prin software AI devine un exponent al 
IoT, permițând controlul și eficientizarea tuturor componentelor 
ale unui sistem energetic public/privat, industrial/personal, 
producător/furnizor. 

 

 

 

Suplimentarea comercianților cu Platforma Sourceless are 
potențialul de a reduce facturile consumatorilor cu aproximativ 
40%. Conectând utilizatorii direct la rețea, Sourceless Blockchain 
le va permite utilizatorilor să cumpere energie din rețea la costul 
pe care îl doresc. Rezultatul este o piață a energiei mai 
echitabilă șimai stabilă, cu costuri mai mici ale energiei 
electrice. 

 

PEER-TO-PEER ÎN TRANZACȚIONAREA ENERGIEI 

Sourceless Blockchain este o rețea Peer-to-Peer 

În timp ce distribuția angro de energie este o aplicație 
principală pentru multe companii, nu este în centrul atenției 
tuturor firmelor de energie. Un raport Blockchain In Energy al lui 
Wood Mackenzie arată că 59% dintre proiectele energetice 
blockchain construiesc piețe de energie peer-to-peer.  

O piață de energie peer-to-peer este o rețea comună de 
persoane care tranzacționează și cumpără surplus de energie de la 
alți participanți. Aceste piețe de energie beneficiază masele, 
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deoarece reduc controlul din partea autorităților centrale, cum ar 
fi entitățile angro. 

Pe măsură ce tot mai multe țări ating paritatea energetică, 
costul energiei regenerabile devine egal sau mai mic decât energia 
tradițională de vânzare. Persoanele care își produc propria 
energie vor avea capacitatea de a o comercializa cu vecinii și 
semenii lor. Compania cu sediul în Australia, Power Ledger, a 
conectat comunități între ele pentru a crea „micro rețele”. 

Micro Rețelele sunt un grup de sarcini interconectate și 
resurse energetice distribuite. Micro Rețelele există în prezent 
ca un strat deasupra rețelei naționale; totuși, teoretic ele pot 
fi separate și auto susținute. 

 

GESTIONAREA CONSUMULUI DE ENERGIE 

Platforma Sourceless poate oferi consumatorilor mai multă 
eficiență și control asupra surselor lor de energie. În plus, un 
registru imuabil oferă actualizări sigure și în timp real ale 
datelor privind utilizarea energiei. Eficientizarea și reducerea 
costurilor este un scop al Platforma Sourceless prin AI. Diverse 
tipuri de date energetice includ prețurile de piață, costurile 
marginale, conformitatea cu legislația energetică și preturile 
combustibililor. 

Datele sunt adesea manipulate în mod intenționat sau 
raportate greșit și omise. Costurile financiare ale corupției 
intenționate și ale erorilor administrative accidentale pot fi 
dăunătoare întreprinderilor și guvernelor.  

În spiritul transparenței, Platforma Sourceless va permite 
publicului să acceseze evidențele tranzacțiilor și prețurilor. 
Transparența blockchain-urilor publice reduce și mai mult șansele 
de exploatare monetară sau de date. 
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ROBOTICĂ 

Robotica este domeniul multidisciplinar, în plină expansiune 
în ziua de astăzi și își extinde rădăcinile adânc în diferite 
domenii de cercetare, industrii de producție, asistență medicală 
și chiar și în viața noastră de zi cu zi. Cu toate acestea, ca și 
în cazul oricărei alte tehnologii în evoluție, robotica se 
confruntă cu numeroase provocări.  

În acest context, în ultima perioadă tehnologia blockchain a 
fost identificată ca fiind o tehnologie promițătoare pentru a 
rezolva multe dintre aceste probleme, precum identificarea 
nodurilor rău intenționate/rogue, funcționarea 
defectuoasă/defecțiunile în procesele automatizate, nerespectarea 
normelor și regulilor de confidențialitate convenite, atacuri de 
securitate. 

Concret, blockchain-ul cu caracteristicile sale precum 
descentralizarea, imuabilitatea, proveniența, costul operațional 
scăzut, controlul strict al accesului și operațiunile de 
încredere, poate oferi îmbunătățiri semnificative noilor aplicații 
și cazuri de utilizare conduse de robotică.  

Astfel, lucrarea începe cu explorarea cerințelor cheie și 
provocărilor tehnice întâmpinate de roboți în general. În 
continuare, oferă o imagine de ansamblu detaliată a tehnologiei 
blockchain într-un stil tutorial. 

Ulterior, este analizat rolul blockchain-ului în diferite 
cazuri de utilizare ale roboticii. În plus, sunt evidențiate 
diverse provocări tehnice care trebuie atenuate pentru a 
valorifica întregul potențial al blockchain-ului pentru robotică. 
În cele din urmă, sunt prezentate direcțiile viitoare de cercetare 
care pot deschide calea înainte pentru progrese și integrarea 
profitabilă a blockchain-ului în domeniul roboticii. 

Acesta este un domeniu în care tehnologia Sourceless 
Blockchain oferă o soluție credibilă prin Platforma Sourceless. 

  Platforma Sourceless permite integrarea oricărui sistem si 
software din domeniul roboticii, punând la dispoziție atât 
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securitatea Sourceless Blockchain, cât și AI integrat în această 
platformă. 

Robotica roi este văzută ca un domeniu în care combinația 
dintre blockchain și AI poate aduce beneficii tehnologiei. Câmpul 
este format din mai mulți roboți fizici care lucrează împreună 
într-un „roi” pentru a îndeplini sarcini sau operațiuni.  

În acest domeniu, fiecare robot este alimentat de AI pentru 
a interacționa cu mediul înconjurător, urmând reguli prestabilite. 
Când acești roboți sunt conectați, comportamentul lor colectiv și 
capacitatea interactivă devin robuste și extrem de scalabile. 

Prin utilizarea Platformei Sourceless, bazată pe rețeaua 
Sourceless Blockchain a tehnicilor avansate de criptare, cum ar fi 
semnăturile digitale criptografice și criptografia cu cheie 
publică securizată criptografic, criptografia cu cheie privată 
securizată criptografic, Platforma Sourceless oferă securitate 
optimă pentru datele pe canalele partajate.  

Accesibilitatea informațiilor este controlată de cheia 
privată specifică disponibilă unui robot. În timp ce robotica 
bazată pe inteligență artificială a apărut ca o tehnologie de vârf, 
blockchain-ul dă putere roboticii cu o soluție de securitate 
optimă. 

O elaborare perfectă a acestor probleme și cum sunt rezolvate 
ele de către Sourceless Blockchain este detaliată în lucrarea 
Managing Byzantine Robots via Blockchain Technology in a Swarm 
Robotics Collective Decision Making Scenario de către: 

• Volker Strobel IRIDIA, Université libre de Bruxelles 
Brussels, Belgium vstrobel@ulb.ac.be 

• Eduardo Castelló Ferrer MIT Media Lab Cambridge, 
Massachusetts, U.S. ecstll@media.mit.edu 

• Marco Dorigo IRIDIA, Université libre de Bruxelles 
Brussels, Belgium mdorigo@ulb.ac.be 
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AI ÎMBUNĂTĂȚEȘTE BLOCKCHAIN-UL 

Economisirea energiei: extragerea datelor necesită o energie 
de calcul imensă, iar AI poate fi foarte eficientă în monitorizarea 
acestui consum; 

Scalabilitate: scalabilitatea blockchain-ului poate fi 
utilizată de AI pentru a face loc învățării descentralizate și 
altor procese; 

Optimizarea securității: deși blockchain-ul este foarte sigur 
și inviolabil, tehnologiile de învățare automată și de deep 
learning pot face aplicațiile și mai sigure, rulând alături de 
blockchain; 

Eficiență: AI poate oferi o utilizare eficientă a resurselor 
pentru a minimiza costurile asociate cu blockchain; 

Hardware: minerii de date care folosesc tehnologia blockchain 
continuă să facă investiții pe partea hardware. Acest lucru este 
agravat în special prin utilizarea componentelor hardware 
specializate. AI poate juca un rol extraordinar în procurarea unor 
sisteme și capabilități mai eficiente. 

Satisfacerea nevoilor de talent: încă sunt foarte puțini 
experți și profesioniști care lucrează în spațiul tehnologiei 
blockchain. Pe măsură ce decalajul de talente crește și cererea 
pentru implementarea blockchain crește constant, agenții virtuali 
alimentați cu inteligență artificială pot juca un rol esențial în 
diferite sarcini, cum ar fi crearea de noi registre pe cont 
propriu. 

Verificarea datelor: în timp ce volumul tot mai mare de date 
utilizate în blockchain face întotdeauna vulnerabile datele 
personale și confidențialitatea, screening-ul și porțile de date 
bazate pe inteligență artificială pot ajuta la monitorizarea 
accesului la datele private; 
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SECTORUL ACADEMIC 

Industria educației se confruntă cu aceleași provocări, care 
o trag în jos de ani de zile. Acestea includ procese ineficiente 
de păstrare a evidențelor pe hârtie, lipsa de transparență, 
responsabilitatea slabă a elevilor și profesorilor, lipsa unei 
motivații reale pentru elevi de a învăța și de a performa bine la 
clasă și lipsa de încredere în meritele educaționale și în 
diplomele academice din cauza falsificării recurente ale acestora. 

PLATFORMA SOURCELESS poate avea un impact major asupra 
educației și de a aborda aceste provocări oferind soluții tangibile 
descrise în detaliu mai jos. 

 

Evidența îmbunătățită și transparența 

Folosind PLATFORMA SOURCELESS, biroul școlii de registrator 
trebuie să creeze o înregistrare a elevului o singură dată, această 
identitate digitală îi va permite astfel accesul în tot sistemul 
de învățământ. După aceea, devine accesibil tuturor 
participanților sistemului educațional și poate fi chiar partajat 
între instituții. 

Fiecare sarcină, participare la activități școlare și extra 
curriculare sunt atașate la înregistrarea digitală a elevului în 
PLATFORMA SOURCELESS, în profilul elevului. Astfel, profesorii, 
consilierii și administratorii școlii au o perspectivă directă 
asupra progresului elevilor lor. 

Pe lângă menținerea evidențelor studenților, PLATFORMA 
SOURCELESS poate fi utilizată pentru a supraveghea și facilita 
acreditarea școlilor, colegiilor și universităților pentru a 
proteja drepturile de proprietate intelectuală și pentru a elimina 
falsificarea diplomelor și a foilor matricole. 

Înregistrările educaționale din PLATFORMA SOURCELESS pot fi 
ușor accesate și transferate rapid altor instituții și 
organizații, inclusiv potențiali angajatori. 
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Identitatea digitală a unui elev în PLATFORMA SOURCELESS și 
informațiile care sunt introduse în subdomeniul său sunt date 
confidențiale protejate de rețeaua BLOCKCHAIN SOURCELESS șipot fi 
accesate doar de către cei care au permisiune. 

 

 

 

Acest tip de sistem asigura autenticitatea completă a 
acreditărilor și a înregistrărilor studenților, deoarece istoricul 
complet al modificărilor cu semnături este stocat pe blockchain. 

 

Responsabilitatea studenților 

Fiecare sarcină participare la activități școlare și extra 
curriculare sunt atașate la înregistrarea digitală a elevului în 
PLATFORMA SOURCELESS, în profilul elevului. Astfel, profesorii, 
consilierii și administratorii școlii au o perspectiva directă 
asupra progresului elevilor lor. Prin WISP CHAT al PLATFORMEI 
SOURCELESS se vor putea crea camere de lucru, spații de lucru în 
care fiecare elev va putea să își rezolve și să își încarce/urce 
toate documentele cerute. Fiecare student va fi permanent conectat 
la toate informațiile care îl privesc prin intermediul PLATFORMEI 
SOURCELESS (chat, blog, cursuri, camere de lucru, video), 
eliminând astfel eroarea umană și având totul la dispoziție pentru 
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dezvoltarea capabilităților studenților în direcția carierei 
dorite. 

Viitori angajatori sau companiile care sponsorizează elevul 
au posibilitatea de a verifica în timp real activitățile, de a 
analiza performanțele și de a vedea evoluția elevului în timp prin 
intermediul PLATFORMEI SOURCELESS. 

 

Stimularea elevilor și a profesorilor pentru a obține rezultate 
mai bune  

Creditele sub formă de token pot fi folosite pentru a crea 
sisteme eficiente de recompensă care să motiveze elevii și să 
încurajeze profesorii să contribuie la procesul educațional prin 
crearea de noi materiale de învățare și participarea la cercetare. 
Smart contracts pot fi programate pentru a emite premii în credite, 
pentru sarcinile finalizate. Profesorii vor putea să stimuleze și 
mai mult studenții, acordând un credit special celor cu performanțe 
înalte. Profesorii vor putea fi monitorizați prin PLATFORMA 
SOURCELESS astfel, vor putea fi integrați într-un program de 
premiere. 

PLATFORMA SOURCELESS prin AI poate monitoriza și analiza 
evoluția tuturor elevilor și a profesorilor, permițând astfel 
managementului instituției de învățământ de a acorda premii prin 
creditele-token. 

Prin PLATFORMA SOURCELESS se profită din plin de elementul de 
gamification în educația modernă și îl poate duce la următorul 
nivel cu ajutorul creditelor tokenizate, care pot fi folosite 
pentru a plăti împrumuturile studențești, pentru a cumpăra 
rechizite școlare, materiale didactice și pentru a acoperi alte 
cheltuieli educaționale.  

Recompensele pentru absolvirea unei anumite specializări și 
primirea unei diplome de la universitate ar putea scădea 
semnificativ numărul studenților care abandonează, fără intenția 
de a-și mai relua cursurile. 
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Dezvoltarea mediului de învățământ și a cadrelor didactice 

PLATFORMA SOURCELESS va permite tuturor cadrelor din 
învățământ să folosească software și AI pentru a transmite mai 
bine informația, pentru a eficientiza procesul de predare, pentru 
a structura și a simplifica metodele de evaluare. Prin intermediul 
PLATFORMA SOURCELESS profesorii vor avea la dispoziție toate 
atributele unei comunicări moderne: chat, video, blog, camere de 
lucru, spații pentru conferințe. 

PLATFORMA SOURCELESS va permite conectarea tuturor 
instituțiilor de învățământ astfel, schimburile de informații și 
date dintre profesori va deveni o formalitate. Grupurile de 
dezvoltare sau cercetare vor avea la dispoziție puterea PLATFORMEI 
SOURCELESS bazată pe rețeaua SOURCELESS BLOCKCHAIN. 

La scară globală, PLATFORMA SOURCELESS ar putea agrega 
statistici de performanță la nivel de district, stat și național 
și ar putea crește concurența sănătoasă între școli, colegii și 
universități, cu scopul final de a oferi cel mai bun nivel de 
educație. 

Prin PLATFORMA SOURCELESS profesorii pot crea noi tipare de 
studiu, noi tehnici de evaluare, noi cursuri pentru un nivel mai 
bun al eficienței învățământului românesc și nu numai. 

 

Introducerea foilor matricole ale studenților, verificabile pe 
viață 

Cu toții am trecut prin necazurile de a obține foile matricole 
de la instituțiile de învățământ. Este un proces care consumă mult 
timp, care implică mai multe părți pentru a verifica acreditările 
și a compila dosarul academic complet. 

PLATFORMA SOURCELESS oferă studenților o transcriere digitală 
online, disponibilă oricând au nevoie. Această foaie matricolă 
verificabilă de-a lungul vieții elevului ar putea conține 
informații despre toate realizările educaționale șiar putea 
eficientiza verificarea acreditărilor, ușurând transferul elevilor 
între școli. 
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Oferirea elevilor un portofoliu de performanțe educaționale 

PLATFORMA SOURCELESS le permite elevilor să-și creeze 
propriile portofolii digitale care le-ar stoca toate meritele 
educaționale, precum: 

• Diplome majore/minore obținute; 
• Competențe dovedite prin experiență; 
• Certificate ale cursurilor finalizate; 
• Micro-certificate pentru realizări; 
• Credite și premii suplimentare; 
• Scorurile de testare și înregistrările de prezență; 

Acest portofoliu poate fi partajat în mod public pentru a dovedi 
meritul unui student de a se înscrie la o universitate sau poate 
fi trimis unui angajator de către un student care caută o 
oportunitate de angajare. 

În cele din urma, ar putea fi creată o bază de date universală 
cu potențiali candidați, iar studenții cu cele mai bune performanțe 
ar putea fi căutați de companii, creând și mai mult stimulent 
pentru a performa la școală. 

 

Management universitar 

Forurile de conducere ale instituțiilor de învățământ vor 
avea la dispoziție PLATFORMA SOURCELESS cu ajutor AI pentru a 
eficientiza administrarea cheltuielilor, elimina greșeala umană, 
dezvolta noi programe de învățământ și controla problemele 
instituției. 

Programele de cercetare vor putea fi evaluate de MANAGEMENT 
prin PLATFORMA SOURCELESS. PLATFORMA SOURCELESS va permite 
integrarea tuturor soft-urilor pe care lucrează o instituție de 
învățământ. 

Managementul prin PLATFORMA SOURCELESS va putea acorda 
fiecărui participant la sistem un anumit grad de permisivitate, 
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astfel fiecare participant va avea acces doar la informațiile 
necesare desfășurării activității sale. 

 

 

 

Evaluarea angajaților va deveni o sarcină ușoară, prin 
intermediul PLATFORMA SOURCELESS deoarece toate obiectivele 
fiecărui student vor putea fi monitorizate de PLATFORMA SOURCELESS 
cu ajutorul AI. 

Securitatea internă (sisteme de alarma, sisteme anti 
incendiu, CCTV etc.) este un domeniu pe care PLATFORMA SOURCELESS 
cu ajutorul AI îl duce la un alt nivel, totul fiind bazat pe 
rețeaua SOURCELESS BLOCKCHAIN. 

PLATFORMA SOURCELESS va permite interconectarea tuturor 
instituțiilor de învățământ, colaborarea în domeniul educațional 
fiind la un click distanță, colaborarea în domeniul cercetării 
fiind perfect transparentă și eficientă, colaborarea și 
completarea programelor de învățământ realizându-se cu ajutorul 
AI. Schimburile de experiență (studenți/profesori, intern/extern) 
sunt ușurate acum cu ajutorul PLATFORMEI SOURCELESS, toți 
participanții fiind conectați la același sistem. 

PLATFORMA SOURCELESS va fi pusă la dispoziția SISTEMULUI DE 
ÎNVĂȚĂMÂNT cu titlu gratuit, SOURCELESS BLOCKCHAIN fiind un sistem 
CARBON FREE. 
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WISP Communication 

 

Wisp este o platformă de socializare, construită în rețeaua 
SourceLess Blockchain. Platforma va folosi sistemul peer-to-peer 
fără a se ajuta de un administrator central astfel, participanții 
(computere, telefoane mobile, etc.) sunt legați între ei cu 
permisiuni și responsabilități egale pentru prelucrarea datelor. 

Funcționalitățile platformei Wisp sunt asemenea cunoscutelor 
platforme de socializare deja existente: Facebook, Twitter, 
Instagram, ș.a.m.d. În schimb, informația va fi criptată și se va 
trimite strict între participanți, fără a mai trece printr-un 
administrator central, evitând interceptarea informației și furtul 
de date/identitate. 

 

 

Fiecare utilizator va deține un identificator de tip wNFT 
(Web Non- Fungible Token), un datum unic șine-interschimbabil 
stocat pe un registru digital. Această soluție va oferi tuturor 
utilizatorilor Wisp, respectiv Sourceless, desigur, 
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confidențialitate și securitatea datelor, devenind proprietarii 
propriului domeniu/cont. 

Practic, Wisp se află la baza unui p2p (peer-to-peer) social 
media communication platform, care își mulează opțiunile și 
funcționalitatea în funcție de utilizator. Fie că acest utilizator 
este o persoană fizică sau juridică, un ONG sau o universitate, 
caracteristicile acestei platforme se vor optimiza în funcție de 
industria din care face parte utilizatorul. 
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