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ABSTRAKTNÍ • Vytvořte férový zážitek ze strategické hry.
• Zajistěte transparentnost.

• Gamifying DEFI funkce pro nenáruživé 
uživatele „Web 3“.

• udržitelnost

V tomto dokumentu představíme naši Planetu IX, herní 
ekosystém virtuálního světa poháněný technologií 
blockchain.

Zahájili jsme naše zavádění s fází pozvání Planet IX, 
ekosystém se bude skládat ze dvou základních 
složek: Land Hexagons (PIX) a Marketplace. Cílem 
je, aby uživatelé strategicky obchodovali s PIX a 
získávali sousední PIX, aby vytvořili větší říše země, 
nazývané území.

Tento dokument podrobně popisuje prvky, díky 
kterým je Planet IX úžasným a poutavým zážitkem. 
Technologie blockchain poskytuje nástroje a 
pobídky k demokratizaci herního zážitku pro širší 
publikum.

Pečlivě naplánované vrstvy platformy jsou 
navrženy tak, aby podpořily naši cestu a připravily 
planetu IX světlou budoucnost. Uzavřená beta 
poskytla týmu zásadní zkušenosti a položila 
základy pro přesun všech našich aktiv v řetězci.

Naše tržiště se spustí 22. listopadu 2021. Toto 
vydání odhalí několik nových funkcí interakce a 
her.

Základní základ zážitku Planet IX je postaven na 
špičkovém herním designu a nových technikách 
vyprávění příběhů. Náš svět a jeho tradice jsou 
hluboké a slouží jako silné palivo pro představivost 
uživatelů, kteří budou spolupracovat jeden s 
druhým a proti sobě, aby vytvořili mocná aliance, 
shromáždili obrovské znalosti a moc a také odhalili 
tajemství.

CO JE PLANETA IX?

Planet IX je masivní online strategická hra pro více 
hráčů, která se odehrává na titulární planetě. 
Planet IX funguje jako metaverze a most mezi 
digitální a fyzickou dimenzí – propojuje geolokace v 
reálném světě s virtuálními prostředími 
generovanými uživateli. Tato prostředí lze 
nárokovat, kupovat, prodávat a nakonec budou 
hluboce přizpůsobitelná, což uživatelům umožní 
zvýšit jejich hodnotu.

Planeta IX byla poprvé představena v polovině roku 
2020. s cílem představit zcela nový druh herního 
zážitku ve virtuální zemi. Jednou z hnacích sil hry je 
upozornit na naše vlastní skutečné současné 
problémy Země. Uživatelé Planet IX uvidí, že velké 
množství vygenerovaných výnosů z prodeje pozemků 
PIX půjde přímo zpět do projektů reálného světa, díky 
nimž bude náš svět lepším místem.
Planet IX otevírá našim uživatelům motivační 
strukturu, která dává všem hráčům potenciál 
vydělávat odměny efektivně investováním času a 
herních zdrojů do platformy.

Virtuální verze Země v měřítku 1:1 je nativním herním 
pohledem na Planetě IX a při startu, kdy se odhaluje 
začátek této vzrušující budoucnosti, nebylo nic 
nárokováno. To představuje centrální globální orgán, 
jehož cílem je určit vlastnictví digitálních aktiv a majetku 
uvnitř tohoto futuristického metaverze.

Planet IX je jednou z nejrychleji rostoucích 
virtuálních terénních her na světě a působí mimo 
Stockholm ve Švédsku.

Herní pohled je geograficky propojená vrstva digitální 
mřížky pokrývající celou planetu a umožňuje lidem 
nárokovat si vlastnictví půdních šestiúhelníků ve formě 
dlaždic, nazývaných PIX.

My, tým za Planet IX, věříme, že blockchainová 
technologie bude hrát nedílnou roli při dosahování 
našich čtyř hlavních cílů;

Planeta IX se od dřívějších digitálních světů liší tím, 
že to umí všechny herní prostory (PIX).
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lze zakoupit pouze prostřednictvím náhodných balíčků. 
Navíc jsou zde přidány historické památky a památky 
světového dědictví - tzv. Landmarks. PIX lze kupovat a 
prodávat za účelem dalšího rozvoje, čímž se pro uživatele 
otevírá potenciál výdělku. Každý PIX je sám o sobě NFT, ke 
kterému může být připojeno skutečné neodvolatelné 
vlastnictví, zdokumentované na veřejné distribuované 
účetní knize Polygon.

přišel další. NFT se přes noc změnily z vlastnických na 
bona fide sběratelské předměty. Výsledné šílenství 
sběratelů, memelordů a oceňovatelů internetové 
kultury signalizovalo, že NFT tu zůstanou.

NFT od té doby šly daleko za tyto rané 
experimenty. Prostřednictvím platforem jako 
SupeRare a OpenSea jsou umělcům zadávány 
miliony dolarů. V poslední době jsme svědky vzniku 
NFT a platforem nové generace, expandujících do 
digitálního umění, nákupu pozemků a začínáme 
vidět, jak se NFT protínají s trendy v DeFi (jako 
Aavegotchi, MEME a WHALE). NFT také slouží jako 
základ pro herní platformy nové generace a 
vznikající metaverze, jako je Decentraland a 
Cryptovoxels, blikající záblesky světa, který si lze 
představit pouze ve sci-fi filmech, jako je Ready 
Player One.

Dnes jsme na přelomu v aplikaci NFT, kdy můžeme 
v digitální sféře vydobýt robustní vlastnická práva 
způsobem, který odráží skutečný svět. Intelektuální 
vlastnictví a práva na data v bilionech dolarů spolu 
s miliardami dolarů za umění a další zábavu by 
jednoho dne mohl být spravován blockchainem.

Hráči Planet IX ovládají své vlastní šestiúhelníky (PIX) 
země. Každý jednotlivý PIX je jednoznačně 
identifikován a je mu přiřazen kartézský souřadnicový 
systém (kombinace dat GPS včetně zeměpisné délky a 
šířky). Základní herní mechanika je dobrou výchozí 
půdou pro spolupracující komunitu, která se chopí 
příležitostí a herních výzev, které se nabízejí. Společně 
se odemkne skutečná hodnota jejich PIX. Planet IX 
umožňuje lidem na celém světě nové způsoby 
obchodování, strategie a interakce.

Planet IX je navržen tak, aby PIX měl vlastnosti, 
které časem ocení svou hodnotu. Ocenění PIX se 
nastavuje prostřednictvím uživatelů tržiště, 
prostřednictvím klasické nabídky a poptávky; 
umístění a budoucí potenciální odměny teritorií, 
které mohou uživatelé udělit kombinací dovedností 
a štěstí. Hra obsahuje pobídky pro uživatele, aby 
byli aktivní a připravili se na „výzvy“. Planeta IX je v popředí revoluce v oblasti rozvoje 

virtuálních pozemních strategií. Poskytuje nástroje 
pro decentralizaci a posílení herní komunity a 
zároveň pomáhá jednotlivcům využít jejich vášeň a 
dovednosti pro budování podniků a hraní her, aby 
prosperovali a byli úspěšní.

ÚVOD
& VIZE

Šíření práv k digitálnímu vlastnictví po internetu 
právě začíná, a to prostřednictvím používání 
nezaměnitelných tokenů. NFT se objevily již v roce 
2016 s projekty jako Age of Chains a Rare Pepes 
využívající bitcoin k vytváření blockchainových 
obchodních karet. Tyto rané experimenty se během 
halcyonových dnů v letech 2017-2018 proměnily ve 
větší projekty. Zejména se zdálo, že uvedení skvělých 
CryptoKitties zachytilo blesk v láhvi s jeho silnou 
směsí kočičích memů a nadšené komunity. Internet 
byl připraven vrhnout se na cokoliv

Planet IX umožňuje hráčům získat NFT založené na 
blockchainu Ethereum. Tyto NFT budou tvořit 
základ řady finančních produktů a služeb kreativně 
využívajících chytré smlouvy. Tyto služby podpoří 
nedostatečně obsluhované oblasti trhu, aby využily 
větší potenciál růstu.

Technologie blockchain naruší hry a virtuální 
pozemky, což povede k velkému přenosu hodnoty 
do decentralizovaných prostředí. Platforma Planet 
IX je umístěna tak, aby z tohoto posunu těžila a 
uspokojí potřeby komunity
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uzemnit. Vzděláváním hráčů na palubě a 
postupným odemykáním funkcí, aby byly výhody 
této technologie plně dostupné uživatelům.

Zkušenosti. Uživatelé budou definovat vývoj PIX a 
herní tok a zároveň získávat odměny z výnosů z 
tokenomiky Planet IX. Členové komunity Planet IX 
mohou získat větší hodnotu rozvojem území PIX 
nebo získáním orientačních bodů.

PROČ PLANETA IX?
Vývoj na Planet IX začal v roce 2020. V té době 
integrace NFT do hry ještě přitahovala pozornost 
médií – většinou kvůli stavu rozvoje znalostí 
orientovaných na spotřebitele. Od té doby 
vydláždily cestu značné projekty a pokroky v 
infrastruktuře NFT. Například Coinbase, největší 
světová kryptoměnová burza, nedávno oficiálně 
uvedla, že brzy spustí vlastní NFT tržiště.

POSÍLENÍ POMOCI UŽIVATELŮ V 
JEJICH HERNÍCH ZÁŽITCÍCH A
FINANCE

Rozvoj gigantů sociálních médií, jako je Facebook, 
umožnil stovkám milionů lidí shromažďovat se, 
komunikovat, sdílet obsah a společně hrát hry. 
Tyto sítě vedly k vytvoření rozsáhlých online 
komunit a herních společností, ale tyto platformy 
jsou pod kontrolou centralizovaných subjektů. 
Účastníci těchto komunit nemají skutečné 
vlastnictví nad svými virtuálními prostředími.

S tímto růstem v odvětví digitálních aktiv nyní existuje 
dostatečně velká uživatelská základna, která 
podporuje růst decentralizovaných herních komunit, 
jako je Planet IX. Infrastruktura blockchainu, jako je 
Ethereum, rozšířená o škálovací řešení na druhé 
vrstvě, umožňuje vytvářet nové, vysoce efektivní 
metody pro zpracování mikroplateb a transakcí.

Tým stojící za Planet IX věří v decentralizovaný 
herní zážitek, kde tvůrci her nemají výhradní 
vlastnictví. Vizí Planet IX je proto dát uživatelům 
kontrolu nad jejich hraním

ZKUŠENOSTI ZÁKLADNÍCH PRODUKTŮ

Tržiště

Tržištěm je burza balíků PIX, s nimiž mohou uživatelé mezi 
sebou obchodovat na volném trhu.

Výzvy

Výzvy jsou denní a týdenní soutěže, které obsadí nejlepší 
místa v balíčku, do kterých se jinak nemůžete přihlásit.

Vitríny

Kurátorský výběr kolekcí PIX. Tyto pořady o vaší 
zamýšlené hře ao tom, kde mají uživatelé nejlepší hry pro 
budování kolekce NFT PIX.
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Kryptoměny jako globální, okamžité a nízkonákladové 
platební médium se stále vyvíjejí. Polygon, jeden ze 
státních kanálů Etherea, bude sloužit tomuto účelu 
pro Planetu IX.

V současnosti existuje více centralizovaných řešení, 
která však vyžadují oběti v jiných oblastech, jako je 
interoperabilita s jinými systémy, soukromí a 
standardizace. Planet IX je postaven s filozofií 
designu, která upřednostňuje nízkonákladové 
přímé platby mezi sběrateli PIX.

"Země hoří."
Jsme v bodě, odkud není návratu.

Zneužívali jsme matku přírodu.
A je naštvaná.

Naše pýcha viděla Její utrpení.
A naše hrdost sahá hluboko.Spolupráce komunity je klíčem k budování 

udržitelnějšího světa, který může být také ziskový. 
Stejně jako ve skutečném světě je hodnota PIX na 
Planetě IX ovlivněna tím, jak se majitelé rozhodnou 
rozvinout půdu. Objevující se možnosti toho, co lze 
v metaverse vytvořit, pohání zájem o hru. Nakonec 
tento vývoj vyvrcholí získáním potenciálních 
užitečných odměn získáváním nativních žetonů 
Planet IX.

Její vztek je hlubší. “

CÍLE HRÁČŮ

Naši hráči jsou ve vesmíru známí jako agenti 
změny, náš poslední pokus zachránit pustošení 
lidstva pomocí kombinace udržitelného vedení a 
umělé inteligence situaci jen zhoršil. Pomocí 
projektu Earth Resurrection Project simulujeme, 
počítáme, omlazujeme a sbíráme vše, co je nám 
drahé, a tak ukládáme a archivujeme, co můžeme. 
Kultura, umění, území, věda, příroda a vzpomínky; 
Naše vzpomínky na krásu naší Pale Blue Dot.

PŘÍBĚH HRY

Následující část nabízí krátkou ochutnávku 
tematické chuti, kterou náš příběh poskytuje. Naše 
hlavní domýšlivost spočívá v tom, co na první 
pohled vypadá jako meditace o hrůzách globálního 
oteplování způsobeného lidmi a ekoterorismu. 
Naši hráči začínají svou cestu na Planetě IX, když 
čelí světu, který se dostal za ekologickou katastrofu 
a do říše sci-fi. Proč, kdo a co leží na budoucí 
planetě, bude zodpovězeno, jak hráči postupují. Úspěch spočívá v Deváté planetě. Modlete se, když to 

nahrajeme do blockchainu.
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HRY KAPITOLY HERNÍ ARCHITEKTURA

HERNÍ ŽETONYHra a příběh Planet IX jsou vyprávěny v kapitolách. V 
každé nové kapitole bude představena nová kolekce 
NFT, stejně jako dočasné nové, exkluzivní herní 
mechanismy a možná minihry a Easter Eggs. Hráči 
budou také vyzváni, aby odhalili více o příběhu 
Planety IX, protože mnoho jeho aspektů je nějakým 
způsobem skryto ve světě Planety IX.

NFTS
Nezastupitelné

kryptografické certifikáty. Nelze je kopírovat a žádné 
dva NFT nejsou totožné. Tyto tokeny zahrnují 
metadata, jako je ID hráče vlastníka, nevyřízené 
transakce a také vlastnosti, jako jsou souřadnice a 
atributy. Všechny herní prostředky na Planet IX jsou 
tokeny NFT.

žetony (NFT) jsou unikátní

Další věc, která se stane v každé nové kapitole 
Planety IX, je zaměření na udržitelnost a dopad. 
Planet IX chce mít širokou škálu partnerů a iniciativ 
a neprovádět celou hrou pouze jeden jediný 
projekt.

ROYALTY
Inteligentní smlouvy obsahují předem stanovená pravidla a 

funkce přidané nad rámec správy vlastnictví a převoditelnosti. 

Mohou být také propojeny s jinými fyzickými nebo digitálními 

aktivy nebo vloženy do nekonečných kreativních možností. 

Vzhledem k tomuto množství příležitostí, které existují, je třeba 

teprve prozkoumat konečný cíl nebo hlavní případ použití 

protokolu NFT.

"Skutečně věříme, že můžeme změnit svět a pro 
mnoho lidí, kteří to potřebují, proč se tedy 
omezovat pouze na jednu udržitelnou oblast?".

S každou kapitolou budou některá základní aktiva 
Planety IX také vypadat jinak, protože budou „žít“ v 
jiném čase příběhu. Naším cílem je udržovat hru 
vždy svěží a zajímavou pro hráče, kteří jsou v 
Planet IX od začátku, a pro nováčky, kteří začnou 
hrát Planet IX v pozdější fázi.

Například NFT mohou být navrženy tak, že 
automaticky přidělují podíl z částky zaplacené při 
jakémkoli prodeji jako licenční poplatky doručené 
původnímu vlastníkovi. Tyto vlastnosti lze zakódovat 
do NFT na veřejném blockchainu, jako je Ethereum, 
pomocí standardů jako ERC-721 nebo ERC-1155.

MR iBBU08 L3-27343-05A

KROK 1 KROK 2

TVORBA PROVEDENÍ

SMLOUVA PIX ENGINE

BOB chce prodat bitcoiny za 30 
dní za dnes pevnou cenu

POPLATEK PIX POLYGON
L2 ETHEREUM

bitcoin za 30
d dnes
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PLANET IX LAND - PIX V důsledku rozvoje teritorií je nedostatek PIX hlavním 
hnacím motorem jejich hodnoty. Stejně jako ve 
skutečném světě je země konečná, což je také případ 
planety IX. Cílem hry pro všechny hráče je 
obchodovat a vytvářet aliance, aby se rychleji dostali 
na území PIX a získali odměny za tokeny PIX.

PIX jsou reprezentovány jedinečným ID tokenem a 
každý pozemek se měří odlišně v závislosti na tom, 
na jaké úrovni se nachází.

Celková zásoba PIX na planetě IX je 1 783 753 5641.

Obrázek 1, Celkové množství dodávky

STUPEŇ

Legendární

MAXIMÁLNÍ DOMÉNY

21,351

PLOCHA

307

MAXIMÁLNÍ ČÁSTKA

69,524,585

Vzácný 425,983 2 150 396,293,611

Méně časté 4,969,758 15 048 660,522,875

Běžný 29,084,186 105,333 552,235,749

Odlehlá hodnota 38,744,858 737,328 105,176,744

1CELKOVÝ PIX 1,783,753,564

59°19'58.1"N 18°04'39.6"E

NOVÁ TABULKA VELIKOSTÍ PIX

LEGENDÁRNÍ
Centrum hlavního města

307 m2

VZÁCNÝ

- Hlavní město
- Metropolitní oblast

2 150 m2

NEOBČASNÉ
- Přírodní rezervace
- Pobřežní linie

15 048 m2

BĚŽNÝ
- Předměstská oblast
- Venkovská oblast

105 333 m2

OUTLIER
- Arktida/hory
- Poušť/Tundra

737 328 m2
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ÚROVNĚ &
KLASIFIKACE

Svět je rozdělen do pěti různých úrovní PIX. PIX se 
liší velikostí v závislosti na tom, do jaké úrovně 
patří. Existuje jen velmi malý počet Legendary PIX, 
protože se nacházejí pouze v centrech hlavních 
měst po celém světě. Mezitím Common tier PIX 
obsahuje nejvíce PIX. Kromě úrovní existuje devět 
různých klasifikací, které oddělují vlastnosti PIX od 
sebe navzájem. Vlastnosti se budou odemykat 
kousek po kousku, jak se hra vyvíjí.
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ÚZEMÍ

Odměny a pobídky vracené vlastníkům území jsou 
podporovány prodejem balení PIX. Lze je získat tak, 
že svou sbírku PIX rozvinete do větších oblastí. Při 
vývoji vaší sbírky PIX na teritorium postupuje 
čtyřmi fázemi vývoje, dokud se nestane doménou. 
V každé fázi vývoje území se hráčům odemykají 
odměny. Čím vyšší fáze vývoje se každý hráč 
dostane, tím vyšší odměnu a hodnotu získá.

OUTLIER VNĚJŠÍ OBLAST VNĚJŠÍ SEKTOR

1 X PIX 10 X PIX = 1 X Plocha 5 X Plocha = 1 X Sektor

VNĚJŠÍ ZÓNA VNĚJŠÍ DOMÉNA

2 X Sektor = 1 X Zóna 2 X Zóna = 1 X Doména

Obrázek 2, Požadovaný počet PIX seskupených dohromady k získání každého stupně území.

STUPEŇ

Legendární

PLOCHA (ČÁSTKA PIX) SEKTOR (ČÁSTKA PIX) ZÓNA (ČÁSTKA PIX) DOMÉNA (ČÁSTKA PIX)

50 250 500 1 000

Vzácný 40 200 400 800

Méně časté 30 150 300 600

Běžný 20 100 200 400

Odlehlá hodnota 10 50 100 200
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LANDMARKS & RELICS které se nacházejí v „kontrolní oblasti“, budou 
uděleny zainteresovaným stranám pro daný 
Landmark NFT. Památky mohou být vylepšeny 
společným úsilím všech spoluvlastníků.
Existují dva způsoby, jak získat Landmark Stakes. První 
způsob je přes náhodné získání jednoho v kapce balíčku. 
Druhým způsobem, který představuje vyšší 
pravděpodobnost udělení sázky na památku, je účast v 
tombole za památku. Aby tak mohli učinit, uživatelé 
musí postupovat podle níže uvedeného postupu:

Na planetě IX se nachází přes 800 významných památek, 
které představují místa nebo památky kulturní a 
historické hodnoty. Každý orientační bod je kolektivně 
vlastněn skupinou zúčastněných stran. Celkový počet 
sázek na mezník NFT se řídí stanoveným plánem na 
základě úrovně a hodnocení hvězdičkami.

HARMONOGRAM ZÚČASTNĚNÝCH STRAN NFT

Vlastnictví podílů ve významných NFT má několik 
výhod. Každý Landmark NFT je dodáván s určenou 
„kontrolní oblastí“, v podstatě diagonální oblastí 
kolem Landmarku. Všechny provize generované za 
PIX obchodované na trhu,

• Uživatelé musí dokončit výzvu ve hře nebo 
výzvu aktivity.

• Po dokončení obdrží uživatel Vstupenku.

• Tato vstupenka vám umožní přístup k 
speciálním cenám v tombole.

Obrázek 3, Hierarchie výdělku

STUPEŇ

Legendární

5 HVĚZD

1000

4 HVĚZDIČKY

500

3 HVĚZDIČKY

250

2 HVĚZDIČKY

125

1 HVĚZDA

125

Vzácný 500 250 125 62,5 62,5

Méně časté 400 200 100 50 50

Běžný 300 150 75 37,5 37,5

Odlehlá hodnota 200 100 50 25 25
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TECHNICKÝ
NADACE

POLYGON VYUŽÍVÁ
POS MECHANISMUS

ÚVOD TECHNOLOGIE 
BLOCKCHAIN

Nejprve všechny protokoly DeFi běžely na 
blockchainu Ethereum. Miliony transakcí a stovky 
projektů přetížily síť, což dává vývojářům na léta 
těžký úkol. Náš tým začal přemýšlet o vybudování 
rychlé a efektivní sítě s nízkými poplatky, která by 
přestala záviset na monopolu Ethereum se 
značnými poplatky za plyn. Nově vstoupil na scénu 
Polygon (MATIC). Mnoho protokolů, zejména 
farming, přešlo na novou síť, která je mnohem 
pohodlnější a levnější než mateřské Ethereum a 
centralizované BSC.

Všechny NFT jsou založeny na veřejných 
blockchainech. Blockchainy existují již více než 12 let; 
prvním a nejznámějším blockchainem je bitcoin. 
Blockchains je datová struktura, která umožňuje tzn. 
Bitcoin pro bezpečné ukládání transakčních dat. 
Transakce jsou seskupeny do „bloků“, které jsou 
následně propojeny pomocí hashovacích funkcí. 
Bitcoin umožňuje uživatelům své sítě využívat 
P2Pnetworks, kryptografii veřejných klíčů a 
ekonomické pobídky k vytvoření autonomní 
ekonomické sítě nezávislé na vládách a bankách. Polygon je špičkové řešení Ethereum Layer-2 s nižšími 

poplatky za plyn, které si získává na popularitě. Jeho 
vysokorychlostní a nízkonákladová infrastruktura je 
perfektním portálem v DeFi pro hráče s vklady nižšími 
než 100 $. Síť dokáže zpracovat 7 000 až 14 000 
transakcí za sekundu.
Tokeny přenesené ze sítě Ethereum do Polygonu 
jsou uzamčeny a nově raženy v poměru 1:1. Ražené 
tokeny, které se používají jako kolaterál pro tokeny 
sítě Ethereum, jsou spáleny, když se uživatel 
přesune zpět do Etherea. Na rozdíl od konsenzu 
PoW, který využívá Ethereum, což je nákladné z 
hlediska výpočetních zdrojů a méně škálovatelné, 
Polygon využívá mechanismus PoS. V 
polygonových blokech jsou producenti vybíráni 
náhodně ze síťových validátorů.

Tyto tokeny podporují motivační mechanismy a 
ekonomický systém Planety IX. Bude plně integrován 
do virtuálního světa, s širokou škálou použití a 
aplikací. Existuje mnoho bezpečných peněženek, kde 
mají uživatelé bezpečný způsob, jak spravovat a 
provádět transakce se svými PIX NFT a tokeny. Tato 
peněženka bude také sloužit jako forma identifikace 
pro další aplikace a protokoly DeFi.

Některé z funkcí DeFi budou zahrnovat půjčování 
aktiv a sázky PIX, které poskytují transparentnost a 
vyšší výnosy celé tokenové ekonomice Planet IX.

Aplikace DeFi a NFT budou založeny na veřejném 
blockchainu Polygonu a budou integrovány s 
virtuálním ekosystémem Planet IX. Tým Polygonu 
zajišťuje poradenství ohledně likvidity a rychlosti 
smluv s aktivy PIX a zároveň zajišťuje, aby byl náš 
tým připraven na potenciální bezpečnostní hrozby.

INTEGRACE S POLYGONEM
Planet IX je autentický projekt, který se zaměřuje 
výhradně na Polygon. Základním protokolem Polygon je 
pix.foundation, který funguje na nové síti s okamžitými 
transakcemi a nižšími poplatky za plyn. Planet IX nabízí 
uživatelům vydělat tisíce procent sázek
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se strategiemi skládání přes pix.foundation? Planet 
IX bude využívat protokol interoperability Polygon 
k výměně aktiv s Ethereem a dalšími blockchainy. 
Integrace s Polygonem umožní tvůrcům NFT těžit 
NFT na blockchainové síti Polygon commit chain, 
čímž se vyhnou vysokým poplatkům za plyn a 
ušetří čas za přetížení sítě a zároveň plně těží ze 
síťových efektů Etherea. Přestože je Polygon 
podobný blockchainům jako Polkadot, Avalanche a 
Cosmos, umožňuje naší infrastruktuře být 
otevřenější, výkonnější a bezpečnější než jiná 
řešení. Možná by to přineslo nové možnosti a 
propojilo komunity Planet IX a Polygon komunity.

případně motivováni k vytváření samosprávných 
virtuálních komunit, které rozvíjejí a spoluvlastní 
území. Říkáme jim Terra DAO nebo tDAO[tiː-daʊəs] 
zkráceně: „Terra“ v kombinaci s „Decentralizovanou 
autonomní organizací“.

INTRO
DECENTRALIZOVANÉ
AUTONOMNÍ
ORGANIZACE

Planet IX DAO je mateřskou entitou, která vlastní 
významné podíly v různých dceřiných společnostech, 
které dosahují výnosů a mají aktiva. Planet IX DAO 
bude založeno na chytrých kontraktech postavených 
na blockchainu Ethereum. Chytré smlouvy budou 
použity k automatizaci funkcí guildingu, včetně 
vydávání odměn, a případně pokročilých funkcí, jako 
je půjčování NFT.

FAIR LAUNCH
PŘÍSTUP

SPOLUPRÁCE VÍTĚZÍ

Tým Planet IX věnoval velkou pozornost stanovení 
nejspravedlivějších a nejrovnějších distribučních 
mechanismů. Umožnění první vlně hráčů 
nárokovat si jakoukoli půdu, kterou chtějí, by 
okamžitě vedlo k vytvoření malé skupiny, která 
ovládá všechna „nejžádanější“ města a regiony.

Majetek DAO (tokeny, NFT, virtuální pozemky) 
spravuje pokladnice Planet IX, na kterou v 
současnosti dohlížejí spoluzakladatelé Yield Guild. 
V budoucnu budou podobné transakce navrhovat 
účastníci DAO s postupem určeným hlasováním. 
Držitelé tokenu Planet IX budou moci hlasovat o 
rozhodnutích souvisejících s podnikáním a řízením 
a také se účastnit speciálních aktivit souvisejících s 
DAO.

Z tohoto důvodu jsou shromažďovací balíčky PIX distribuovány a 

generovány pomocí náhodného algoritmu, ve kterém pakety 

obsahující shromažďování PIX ve specifikovaných oblastech, 

nazývaných drop zóny. ŘÍZENÍ DAO

Když jsou balíčky vyzvednuty, sběratelé s nimi mohou 
okamžitě začít obchodovat na trhu, nakupovat a 
vyměňovat PIX, které potřebují k rozvoji 
produktivnějších aktiv nazývaných teritoria. Toto je 
rušivý herní systém, který přináší do herního prostoru 
NFT zážitek z hraní a získávání výdělků a zavádí 
rozmanité a zdravé federace spoluvlastníků uvnitř 
našeho ekosystému.

Jak se říká „kultura je měna“. Blockchainy nejsou 
jen o decentralizovaných financích. Transformují 
mainstreamovou kulturu a slouží jako kotva pro 
první generaci digitálního online vlastnictví. DAO 
bude definovat a digitálně prosazovat meze a 
hranice, čímž vytvoří – ve skutečnosti – práva na 
digitální vlastnictví. Tyto digitální vlastnosti nezávisí 
na centralizovaných, zastaralých systémech vedení 
záznamů; spoléhají na sílu komunitního 
rozhodnutí.Věříme, že to zlepší zapojení komunity i v dlouhodobém 

horizontu. Všichni uživatelé Planet IX budou
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JAK BUDE PLANETA IX DAO 
FUNGOVAT?

rozsah komunitních interakcí. Pokud například 
existuje umělecké dílo a členové Planet IX DAO 
by jej chtěli rozdělit, mohou pro to hlasovat. Ale 
stojí za zmínku, že Planet IX DAO nejsou 
konsorciem spekulujícím o NFT.

Planeta IX DAO si klade za cíl sloužit komunitě 
svou pokladnicí. Planeta IX DAO byla vytvořena 
členy základního týmu, kteří usilovně zkoumali v 
rámci ekosystému NFT. PIX DAO bude 
podporovat a zvát ty nejlepší uživatele, projekty a 
tDAO, kteří dobře postupují na Planetě IX.

HERNÍ LOGIKA &
TOKENOMIEPlanet IX DAO & Treasury usiluje o propagaci 

případů, kdy náš token slouží k:

ÚVOD DO ODMĚN ZALOŽENÝCH NA 
„OBĚHOVÉM HOSPODÁŘSTVÍ“.• Podpořte tvůrce, umělce, vývojáře a aktivní 

členy komunity, kteří neustále ukazují 
vedení a vytvářejí hodnotu pro Planet IX.

• Podporujte iniciativy, které testují netestované 
teze, abyste se naučili a zlepšili znalosti hry.

• Podílejte se na podpoře dalších podobně smýšlejících NFT 

projektů prostřednictvím jejich příslušných komunitních 

nebo sociálních projektů.

• Získejte vytvořené NFT mimo Planet IX a 
převeďte je na frakcionované nft, aby je 
bylo možné zapojit do vznikajících řešení 
DeFi s cílem sdílet decentralizovanější 
vlastnictví a výhody pro uživatele Planet 
IX.

V březnu 2021 vytvořila společnost využívající 
ekosystém Ethereum projekt s názvem EulerBeats. 
Projekt, pojmenovaný po matematické rovnici z 18. 
století, vydal 27 algoritmicky generovaných 
hudebních a uměleckých NFT. Lze je považovat za 
„číslované edice“ původního NFT, které slouží jako 
cenový model pro celou kolekci.

V podstatě, jak roste počet výtisků NFT v oběhu, 
cena za vydání dalšího NFT roste exponenciální 
rychlostí. Tyto NFT jsou založeny na standardu 
Ethereum ERC-1155, standardu NFT nové generace 
s nižšími poplatky a více možnostmi konfigurace. 
To umožňuje tvůrcům rušivý nový způsob 
generování výdělků, v tomto případě původní 
držitel NFT obdrží licenční poplatky

Kreativní prostor pro NFT je nekonečný a my 
věříme, že Planeta IX prozkoumá frakcionaci 
některých získaných NFT, aby umožnila větší
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8 %, přičemž další 2 % získají autoři. Během prvních 
dvou týdnů po spuštění chytré smlouvy zodpovědné za 
EulerBeats NFT automaticky vyplatily 912 ETH na 
licenčních poplatcích, v té době v hodnotě přes 1,4 
milionu dolarů.

porovnává ceny nemovitostí v podobných oblastech, 
podobné velikosti a stáří nemovitosti, aby získal více 
informací o trhu. Totéž platí pro Planet IX, takže se 
nezapomeňte podívat na historii prodejů předních 
uživatelů, abyste pochopili, jak obchodní vzorce 
vedou k rozvoji území.

Prostřednictvím protokolu NFT mohou umělci a tvůrci 
také zahájit komunitní iniciativy nebo sociální podniky 
tím, že jej uvolní jako NFT, který obsahuje složku 
podílu na výnosech. OBNOVA

PLANETA IX
( VSTUP 2.0 )Grafický designér by například mohl vydat token sdílení 

příjmů, který shromažďuje 50 % příjmů z prodeje, 
zatímco druhá polovina jde tvůrcům a/nebo vývojářům. 
Tímto způsobem mají všechny zúčastněné strany 
spravedlivou motivaci ke zvýšení světové hospodářské 
aktivity. Tímto způsobem je pravděpodobnější, že sami 
uživatelé budou aktivně zvát ostatní, aby se připojili a 
vytvořili zboží a služby. Další výhodou je, že herní tokeny, 
jako jsou tyto, nejsou klasifikovány jako cenné papíry, 
takže u tohoto modelu neexistují žádné regulační obavy.

Naše herní mechanismy byly zkonstruovány s 
důrazem na gamifying staking a opakující se 
výhody vedoucí k odměnám hráčů: Toto je i nadále 
jedna z našich strategických vizí pro dlouhodobé 
závazky. V podstatě jde o vytvoření peněžní 
pobídky pro nejmotivovanější a nejoddanější 
hráče.

Planet IX se točí kolem svého peer-to-peer trhu, 
kde mohou uživatelé obchodovat se svými aktivy. 
Plněním výzev a misí uživatelé odemknou možnosti 
upgradu svého PIX. Tyto upgrady zvýší 
použitelnost hry. Zvyšte proto také tržní hodnotu 
PIX nebo teritorií.

VYSADZOVÁNÍ ÚZEMÍ
Jakmile svou sbírku PIX rozvinete do teritoria, máte 
možnost ji vsadit, jednoduše ji vybrat a stisknout 
sázku. Když začnete vysazovat svá území, zvolíte si 
požadovanou dobu blokování. Zde si můžete 
vybrat, jak dlouho chcete, aby byla vaše území 
vsazena. Okno také ukazuje očekávané odměny, 
které za dané časové období získáte. Kromě 
vsazené NFT budete také muset vsadit tokeny PIX.

HERNÍ PObídky
Nejnovější pozemské ztvárnění naší Země je stále 
zkažené. Hlavním posláním uživatelů je pomoci a 
obnovit co nejvíce z toho. Tímto způsobem budete 
odměněni předměty, zdroji a tokeny PIX. Tyto 
zdroje lze použít na vašem pozemku ke zvýšení 
hodnoty pozemku zvýšením produktivity obnovy. 
Čím hlouběji se dostanete do jádra planety Země 
IX, tím cennější zdroje najdete.

Aktiva PIX uživatelů lze dále rozvíjet, což zvyšuje 
jejich produktivní hodnotu nebo generuje 
tokenové odměny. Čím jsou území rozvinutější, tím 
více příležitostí k odměňování se objevuje, což 
vytváří silnou pobídku k získání mnoha sousedních 
aktiv.

Obchodování na Planetě IX vyžaduje náležitou péči pro 
nejlepší možnou dohodu, stejně jako uzavírání obchodů 
v reálném světě. Sledováním obchodních taktik prvních 
teritoriálních developerů, jaké cenové strategie lze 
použít. Když kupujete dům, obvykle jeden

Aby uživatelé obnovili zemi, vsadí své země a přidají 
množství žetonů s nastavenou dobou uzamčení: 1, 3, 
6 nebo 12 měsíců. Čím rozvinutější území



BÍLÁ KNIHA V1.0 15

jsou, tím vyšší jsou procenta odměn. Delší předem 
nastavená doba uzamčení, vyšší šance na získání 
cenných předmětů a zdrojů ve hře.

Od té doby, co jsme spustili Planet IX Beta, jsme jich 
zaregistrovali několik
nevládní organizace řízené dopadem – zaměřující 
se na zlepšování životního prostředí a udržitelnost. 
Tito partneři budou hrát hlavní roli, když uživatel 
splní různé herní cíle. Hráči, kteří podpoří iniciativy 
účastí ve speciálních Assets Drops nebo dalších 
herních mechanismech, jako jsou kvízy a další, 
budou uděleny speciální odměny jako poděkování 
od Planety IX a jako pobídka k tomu, aby mise 
Planet IX Sustainability & Impact pokračovala 
vpřed a nahoru, vždy.

SÁZENÍ ŽETONŮ
Na základě naší gamifikace sázek a odměn jsme 
přidělili značné množství tokenů na odměny za 
obnovení. To bude motivovat stakery, aby drželi 
své tokeny během rané fáze vývoje hry, zatímco 
některé významné herní funkce budou stále ve 
vývoji, které budou vyžadovat odemknutí tokenů.

Prostřednictvím nastaveného schématu vkládání tokenů 
PIX pro odměny za sázky se bude s časem postupně 
zvyšovat, jak se hra vyvíjí a počet uživatelů Planet IX se 
rozšiřuje.

S tím, jak se Planeta IX vyvíjí v průběhu ročních 
období, budou se vyvíjet i projekty a partnerství v 
oblasti udržitelnosti a dopadu. Planet IX představí 
nové partnery a nové projekty s různým zaměřením: 
od sázení základů stromů přes zařízení a inovace na 
úsporu vody až po startupy zaměřené na to, aby lidé 
s nízkými příjmy měli přístup k technologiím a další. 
Ne všechny budou přímo spojeny s minimalizací 
uhlíkové stopy ve světě. Některé by se mohly týkat 
digitálního začleňování jako posledního uvedeného 
příkladu nebo dokonce něčeho humanitárnějšího 
nebo sociálně zaměřeného,   jako jsou společnosti, 
které nabízejí alternativní řešení poskytování podpory 
obyvatelstvu bez domova v Evropě během zimy pod 
nulou.

SPOLUVLASTNICTVÍ ÚZEMÍ
Když uživatelé vyvinou svou první teritoriální zónu, 
uživatelé mohou poté začít slučovat teritoria s 
ostatními uživateli a společně směřovat ke 
slučovaným teritoriím pro doménu. Odměny jsou 
rozděleny podle poměrného vlastnictví, ale hybnost 
pro celý kolektiv spustí exponenciální výhody, pokud 
budou položky znovu použity pro vylepšení obnovy.

Obnovení hlouběji do zemského povrchu vám umožní 
rychleji získat vysoce unikátní NFT a herní předměty. 
Vysazená území lze také vizuálně upgradovat a 
přizpůsobit, aby jejich aktiva umožňovala vyvolávat 
majáky, obchodovat se zdroji a dokonce fungovat jako 
přístupové body pro závady!

Každá nová sezóna ve hře navíc přinese jiné téma 
udržitelnosti nebo zaměření v Planet IX. A 
inspirované každým odlišným tématem, speciální 
kolekce NFT budou vydány ve spolupráci se 
světově uznávanými umělci. Z těchto konkrétních 
sbírek bude 100 % prostředků získaných přímým 
prodejem aktiv věnováno charitativním 
organizacím se sociálním dopadem a nadacím 
zaměřeným na životní prostředí.

ENVIRONMENTÁLNÍ
SPRÁVCOVSTVÍ

Posláním Planet IX je zanechat na planetě pozitivní 
stopu s vývojem a uvedením hry na trh. Jako 
uživatel nebo „Agent of Change“, jak se hráčům na 
Planetě IX říká, budete klíčovou součástí při 
realizaci této pozitivní změny.

Planet IX se odlišuje od konkurence naším 
inovativním využitím technologie blockchain jak 
pro charitativní dary, tak pro komunitní iniciativy. 
Velká část příjmů Planet IX jde na poslání 
společnosti přinést trvalou, pozitivní změnu pro 
skutečnou planetu.
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DEVÁTÁ ZEMĚ
NADACE Play 2 Vydělejte:

- Výzvy a bitvy.

Země čelí řadě krizí, včetně klimatických změn, 
odlesňování a znečištění. Globální komunita se 
proto posouvá směrem k obnovitelným a 
ekologicky šetrným alternativám a Planeta IX se na 
tomto posunu podílí.

Impact 2 Vydělejte:

- Prostřednictvím spolupráce s několika místními 
základními organizacemi po celém světě jsou 
uživatelé motivováni k manuální práci, aby byli 
odměněni tokenem IX a dalšími granty. Jedním ze 
způsobů, jak začít s interakcí s Planetou IX, by mohlo 
být provedení práce prostřednictvím některého z 
našich partnerů. Impact-2-earn hry nepředstavují jen 
nový ekonomický model, ale ekonomickou příležitost 
pro uživatele, který hraje Planet IX.

Planeta IX se zaměřuje na vytváření bohatství a 
budování komunity schopné léčit škody způsobené 
planetě.

3. čtvrtletí 2022

Upgrady a přizpůsobení DEFI:
- Iterovaný model vytyčování; PIX Yield Farming.
- Představujeme nehrající postavy a avatary.
- Dražba aktiv NFT ve hře.
- NFT Crafting, odemykání nových funkcí.

ROADMAP

4. čtvrtletí 2021

Včasný přístup prototypu na nákupní a obchodní 
tržiště PIX. Vydání IX tokenu (IXT).

Rozhraní SDK pro vývojáře:
- SDK umožňující MODS pro vývoj ve hře.

1. čtvrtletí 2022

Spuštění komponent decentralizovaného 

financování (DeFi):

- IX Token Staking.
- PIX Staking.
- PIX úvěrová řešení.

Představujeme herní aktivity, které odměňují IX 
žetony:
- Úkoly a výzvy.
- Granty a charitativní ceny.

2. čtvrtletí 2022

Planeta IX DAO:
- Decentralizace řízení a hlasování.

Představujeme teritoriální DAO:

- Spoluvlastnictví a slučování území pro další 
rozvoj.
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GLOSÁŘ Decentralized Finance (DeFi) nebo Open Finance je 
sada finančních služeb využívajících blockchainy a 
chytré smlouvy k vytváření služeb podobných 
tradičním finančním produktům, které však fungují 
nedůvěryhodným a transparentním způsobem bez 
zprostředkovatelů.

AIRDROP
Airdrop je metoda distribuce tokenů, která se obvykle 
vyskytuje jako gesto věrnosti, zdarma, od tokenových 
základů až po jejich první uživatele. Výsadky mohou být 
překvapením nebo mohou být oznámeny předem.

ERC-721
Zaveden jako standard pro NFT, jinými slovy, tento typ 
tokenu je jedinečný a může mít jinou hodnotu než jiný 
token ze stejné Smart smlouvy, možná kvůli svému stáří, 
vzácnosti nebo dokonce něčemu jinému, jako je jeho 
vzhled.

APY
Roční procentní výnos.

CENTRALIZOVANÉ / DECENTRALIZOVANÉ 
Centralizace znamená, že entitu řídí ústřední 
orgán. Například, když pošlete e-mail jiné osobě, 
poskytovatel e-mailových služeb okamžitě zná 
obsah vašeho e-mailu, odkud byl odeslán a kdy. I 
když jsou tyto informace bezpečně uloženy u 
poskytovatele služeb, v každém případě mají k 
datům přístup.Decentralizace jak název napovídá, 
je přímým opakem centralizace. V podstatě to 
znamená, že akce (v tomto případě síťová 
transakce) nemusí procházet centrálním bodem 
autority. K síti může přistupovat a využívat ji 
kdokoli, což z ní činí spravedlivější možnost než 
centralizované sítě.

ERC-1155 / STANDARD VÍCE TOKENŮ
Token ERC-1155 může vykonávat stejné funkce 
jako token ERC-20 a ERC-721, a dokonce oba 
současně. A nejlepší ze všeho je zlepšit funkčnost 
obou standardů, zefektivnit je a opravit zjevné 
chyby implementace. na standardech ERC-20 a 
ERC-721.

ERC-20
Standard pro Fungible Tokeny, jinými slovy, mají 
vlastnost, díky které je každý token přesně stejný (v 
typu a hodnotě) jako jiný token. Například token 
ERC-20 funguje stejně jako ETH, což znamená, že 1 
token je a bude vždy stejný jako všechny ostatní 
tokeny.

DELEGACE ÚVĚRU
Umožňuje vkladateli vkládat prostředky do protokolu, 
aby získal úrok, a delegovat výpůjční pravomoc (tj. 
jejich kredit) na jiné uživatele. Vymáhání půjčky a její 
podmínky jsou dohodnuty mezi vkladatelem a 
dlužníky, což může být buď offchain prostřednictvím 
právních dohod, nebo on-chain prostřednictvím 
smart kontraktů.

POPLATKY PLYNU

Cena plynu znamená množství éteru, které má být 
vynaloženo za každou jednotku plynu na transakci. 
Iniciátor transakce si vybere a zaplatí cenu plynu 
transakce. Síť upřednostňuje transakce s vyššími 
cenami plynu.

DEFI
DeFi je zkratka pro „Decentralizované finance“. Odkazuje 
na různé finanční služby, které jsou založeny na 
blockchainových sítích, díky čemuž jsou dostupné 
komukoli na celém světě. K účasti v DeFi nejsou potřeba 
žádné identifikační doklady ani požadavky KYC. Zatímco 
centralizované finance zprostředkovávají finanční služby 
prostřednictvím banky, u DeFI jsou finanční služby 
přenášeny na bázi P2P (person to person).

DOPAD NA VÝDĚLKY

Umožňuje funkcionalitu pro měření pozitivního 
dopadu Real-Life, takže se hráči mohou zapojit do 
aktivit nevládních organizací, které přispívají k 
udržitelnému rozvoji naší země.
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VRSTVA 2 MĚŘÍTKO
Second-Layer Solutions je sada řešení, která jsou 
postavena na veřejném blockchainu Ethereum. 
Důvodem je, aby byl příslušný blockchain 
škálovatelnější a efektivnější, zejména pro 
mikrotransakce. Polygon je jedním z mnoha 
příkladů řešení druhé vrstvy.

vlastní ETH bude moci „uzamknout“ svůj ether na 
krátkou dobu, aby „hlasoval“ a vytvořil síťový 
konsensus. Plán je takový, že tito zainteresovaní 
budou za to odměněni ETH.

POW
POW je zkratka pro Proof Of Work a je současným 
konsensuálním algoritmem používaným bitcoinovou sítí.

LP // POSKYTOVATEL LIKVIDITY

Poskytovatel likvidity je typ tvůrce trhu. Když 
obchodníci chtějí koupit nebo prodat aktivum, na 
trhu není vždy dostatek hotovosti (likvidity), aby 
udržely tok objednávek. Tvůrci trhu zajišťují, že na 
trhu je dostatek likvidity pro provádění obchodů, a 
vydělávají malý zisk na rozdílu mezi nabídkami 
(nákupní ceny) a ask (prodejní ceny). Na 
konvenčních finančních trzích tuto funkci plní velké 
instituce, ale u kryptoměn se mohou menší 
investoři (poskytovatelé likvidity) spojit a vytvořit 
likviditní pooly, které fungují jako tvůrci trhu.

CHYTRÁ SMLOUVA
Chytré smlouvy jsou programy uložené na 
blockchainu, které umožňují automatizovaný 
převod finančních prostředků nebo údajů o 
vlastnictví mezi stranami na základě určitých 
podmínek. Zatímco konvenční smlouvy by závisely 
na soudních systémech, vládních zárukách a 
dokladech totožnosti, chytré smlouvy se mohou 
místo toho spoléhat na kryptografické záruky. To 
umožňuje lidem, kteří se navzájem neznají, nebo 
kteří žijí v různých jurisdikcích, uzavírat smlouvy 
mezi sebou. To snižuje potřebu papírování a 
prostředníků, což výrazně snižuje náklady na 
mnoho smluvních dohod.METAVERZNÍ

Metaverse je dynamický pojem. Obecně se odkazuje na 
otevřené virtuální světy, kam mají lidé přístup pouze 
prostřednictvím internetových platforem. Termín může 
také odkazovat na digitální prostory, které jsou živější 
díky použití virtuální reality (VR) nebo rozšířené reality 
(AR).

STAKOVÁNÍ

Staking je alternativní systém, který zajišťuje, že 
všechny transakce na blockchainu jsou správné. 
Uživatelé „vsadí“ určité množství kryptoměny a 
výměnou získají právo mít šanci přidat „blok“ do 
blockchainu a získat odměnu, která může být 
kombinací nových ražených coinů a transakčních 
poplatků. Pokud se stakeři chovají špatně, ztrácejí 
svůj podíl, což poskytuje silný podnět k upřímnosti.

HRAJTE A VYDĚLÁVEJTE

Hry s výdělkem umožňují uživatelům farmařit nebo 
sbírat tokeny a NFT, které lze prodat na trhu. 
Pravidelným hraním hry může každý hráč vydělat více 
předmětů nebo žetonů, které může prodat a 
generovat příjem. Někteří hráči dokonce začali 
doplňovat nebo nahrazovat své platy hraním těchto 
blockchainových her. Hry s výdělkem představují 
nejen nový ekonomický model pro videohry, ale 
ekonomickou příležitost pro jednotlivce, kteří je hrají.

POKLADNA
Pokladní systém je komunitou řízený, 
decentralizovaný mechanismus pro spolupráci pro 
rozhodování o tom, jak budou přiděleny finanční 
prostředky na rozvoj a údržbu. Během daného 
časového období mohou uživatelé předkládat, 
diskutovat a hlasovat pro různé návrhy. Po skončení 
období pokladny jsou z pokladny financovány 
projekty s nejvyšším hodnocením.

POS
POS je zkratka pro Proof of Stake a je navrhovaným 
budoucím konsensuálním algoritmem, který má Ethereum 
používat. Místo těžby v její současné podobě, lidé, že
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VÝNOSOVÉ FARMY

Yield farming, neboli těžba likvidity, je způsob, jak 
vydělat pomocí držby kryptoměn. Kryptoměna je 
uzavřena ve smlouvě, kde může obchodníkům 
poskytnout likviditu. Výměnou za tento přístup k 
likviditě platí obchodníci nebo trhy poplatek 
uživatelům, kteří zpřístupní své prostředky. Je to 
trochu podobné stakingu, ale staking je způsob, jak 
zajistit autentičnost transakcí v blockchainové síti.




