CHRONO
LOGIC
O PRIMEIRO TOKEN BASEADO EM
PROVA-DE-TEMPO.
Apresentamos o token DAY, o primeiro
ativo da rede Ethereum atrelado ao
tempo.
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PREFÁCIO
TEMPO, VALOR E BLOCKCHAIN
O tempo existe, ele é valor. O tempo é igualmente usado na natureza e em seus trabalhos; Porém, sua distribuição
entre a vida dos humanos é desconhecido e desigual. Sua quantidade total é desconhecida.
Através da história da humanidade, o homem atribuiu valor a uma variedade de objetos e conceitos incluindo
comida, abrigo, recursos, ouro, cédulas e até criptomoedas. O valor de cada um varias vezes flutuou dependendo
de fundamentos e valores psicológicos.
Moedas tradicionais foram fixadas ao ouro, outras moedas ou até mesmo nada. A primeira geração de
criptomoedas foi baseada no conceito de minerar e acúmulo (participação).
Na realidade, o verdadeiro valor é tempo. Diferente de outros recursos que podem ser ganhos e perdidos,
incluindo todos os objetos acima e conceitos, o tempo é o único ativo que não pode ser recuperado. Uma vez
perdido, se vai para sempre. Ele não pode ser mensurado e, portando, seu suprimento exato é, em ultima analise,
desconhecido. O tempo é o mais escasso de todos os recursos.
A ChronoLogic considera tempo como valor. Ao invés de mecanismos como Prova-de-Trabalho ou Prova-deParticipação, a ChronoLogic trabalha com a Prova-de-Tempo. Em seu primeiro caso de uso, a ChronoLogic atrela
tempo a um repositório de valor chamado DAY, baseado na Blockchain do Ethereum. Esta moeda digital permite
ao valor futuro ser independente de outros recursos que podem ser minerados, como eletricidade ou poder de
processamento, no caso de criptomoedas tradicionais. A unica maneira de se produzir mais DAY é através da
passagem do tempo.
A Blockchain oferece os meios corretos para se implementar mais propriedades do tempo. A ChronoLogic expande
as possibilidade do uso do tempo em projetos de Blockchain em industrias, como a financeira, dos transporte e
e-commerce.

"TEMPO É A MOEDA DA SUA VIDA. É A
UNICA MOEDA QUE VOCÊ TEM E APENAS
VOCÊ PODE DETERMINAR COMO ELA SERÁ
GASTA."
- CARL SANDBURG -

TEMPO, VALOR E BLOCKCHAIN
ChronoLogic -projeto apresentando o conceito de Prova-de-Tempo para tecnologias blockchain
inicialmente com o lançamento de tokens DAY e, mais adiante, através de seu próprio protocolo.

TimeMint - Um dos 3.333 endereços com o poder de produzir novos DAYs dependendo da força do
MintingAlgorithm; O primeiro TimeMint é chamado de TimeMint0001 enquanto o último é conhecido como
TimeMint3333.

MintingAlgorithm - A diminuição do ChronoPower de uma TimeMint. Esta diminuição ocorre a cada 88
dias

ChronoEra - Periodos de 88 dias durante os quais o ChronoPower diário de uma TimeMint permanece
igual. Ao final de cada ChronoEra, a redução do ChronoPower ocorre; por exemplo, a ChronoEra II
seria do dia 89 ao 176 depois do nascimento do token DAY

ChronoPower - O poder de gerar moedas de uma TimeMint específica: Cada uma das 3.333
TimeMints tem um ChronoPower diferente, variando entre 0,5% e 1% de DAYs adicionais criados por
dia

DayZero - O nascimento do smart contract da ChronoLogic, momento em que cada TimeMint começa
a produzir novos DAYs diariamente

Chronos - A futura plataforma baseada em Prova-de-Tempo, onde os projetos adicionais usando
Prova-de-Tempo serão lançados

TimeTx - O processo de transferência da TimeMint
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Token DAY - primeiro token de Prova-de-Tempo ERC20, integrando o conceito de TimeMints, que cria
DAYs adicionais, baseado no pre-determinado MintingAlgorithm; o DAY será usado como pagamento para
lançar futuros projetos usando Prova-de-Tempo na plataforma Chronos; enquanto contribuições para
estes projetos durante qualquer período de venda de tokens será via DAY.
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OS FUNDAMENTOS DA
CHRONOLOGIC

O QUE É A CHRONOLOGIC?
A ChronoLogic é uma visão de tempo mesclada com a blockchain. É uma introdução ao conceito de ProvadeTempo para tecnologias blockchain e seus usos práticos.
A primeira fase do projeto ChronoLogic é o token DAY através do qual o conceito será expandido para permitir a
implementação prática da Prova-de-tempo por outros projetos e entidades.

O QUE É O DAY TOKEN?
O DAY Token é a implementação da ChronoLogic do conceito de Prova-do-Tempo na blockchain Ethereum.
O token DAY é um token ERC20 baseado na blockchain Ethereum. Na próxima fase do projeto, ChronoLogic vai
ter sua própria plataforma -- Chronos -- que vai permitir o lançamento de novos tokens de Prova-de-Tempo. DAY
tokens vao ser transferíveis no caso de outro token ser lançado em uma blockchain separada desenvolvida pela
ChronoLogic & novos tokens DAY serão usados para lançar projetos blockchain de Prova-de-Tempo como os
exemplos descritos na seção de casos de uso.

RELAÇÃO ENTRE A CHRONOLOGIC & DAY TOKEN
A primeira implementação do conceito de Prova-de-Tempo da ChronoLogic é o token DAY, com futuros usos de
caso expandindo para conceitos de Prova-de-Tempo implementados por outras corporações e terceiros.
O token DAY é um token compatível com o protocolo ERC20 e baseado na Blockchain do Ethereum. É a primeira
fase do projeto da ChronoLogic e a primeira implementação de Prova-de-Tempo em blockchain.
Os tokens DAY serão usados de duas maneiras: Primeiro, como repositório de valor, associado ao tempo, que com
o tempo gera novos tokens DAY nas respectivas TimeMint. E, segundo, gasto por empresas e indivíduos para lançar
seus próprios tokens de Prova-de-Tempo quando a futura plataforma da ChronoLogic for lançada. O suprimento
de DAY é limitado e uma vez que o ICO tenha terminado é imutável.

O PROBLEMA DE "TEMPO" DA BLOCKCHAIN.

Por exemplo, mesmo com a maioria das criptomoedas o conceito de mineração está baseado na quantidade
de recursos, como eletricidade e poder de processamento, que um individuo ou grupo consegue acumular para
determinar a recompensa da mineração.
A ChronoLogic apresenta uma nova forma de atrelar o tempo aos recursos. Por exemplo, no futuro, a ChronoLogic
criará sistemas de recompensas e punições, modelo de investimento, e implementará este conceito em cenários
reais, todos baseados em tempo.
Das mesma maneira que a humanidade usa o Ouro e moeda corrente como items de valor, a ChronoLogic vai
implementar o uso do tempo e seu valor na tecnologia blockchain.

TUDO AQUILO QUE REALMENTE
PERTENCE A NÓS É TEMPO. MESMO
AQUELE QUE NÃO TEM NADA, O TEM.
- BALTASAR GRACIAN -
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O tempo é o mais valioso bem para humanos, porém, a maioria das formas de medir a riqueza de um individuo
é pela quantidade de recursos que a pessoa foi capaz de acumular, muitas vezes ignorando o tempo que foi
sacrificado em troca de todos estes bens.
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P R O VA - D E - T E M P O E A
BLOCKCHAIN

LOGICA DE CRIAÇÃO DE MOEDAS, TIMEMINTS E SUPRIMENTO DE TOKENS.
O contrato inteligente do DAY tem uma capacidade avançada de gerar tokens e um mecanismo de redução para
limitar seu suprimento total no futuro.
Todo contribuinte em qualquer fase do periodo de contribuições receberá um endereço com poder de criar tokens
chamado de TimeMint, com a habilidade específica de criar moedas que é conhecido como ChronoPower.
O ChronoPower varia de 1% a 0,5% de criação de novos DAYs na TimeMint, o qual é baseado no saldo daquela
TimeMint. O ChronoPower reduz de maneira linear entre os contribuintes, baseado na ordem de contribuição.
O primeiro contribuinte recebe a TimeMint0001, com o maior ChronoPower de 1%, e a última TimeMint recebe o
menor ChronoPower com 0,5%.
O ChronoPower original, Mo( i ), atribuído a TimeMint A( i ), com o numero da TimeMint igual a i é:

Onde:
•Max é o ChronoPower máximo, que é igual a 0,01
•Min é o ChronoPower mínimo, que é igual a 0,005
•TotalTimeMints é igual a 3.333
Isso pode ser reduzido para:

O ChronoPower de X% quer dizer que a TimeMint é capaz de produzir X% de seu saldo e adicionar isso a seu
próprio saldo no fim do dia.
A formula usada pra calcular o saldo de uma TimeMint no dia d é:

Onde:
• B(i,d-1) é o saldo da TimeMint A(i) no dia anterior
•MC(i,d) é o ChronoPower da TimeMint A(i) no dia d
•d é contado a partir do DayZero onde d = 0 no DayZero.
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Por exemplo, se uma TimeMint tem 1% como seu ChronoPower e 100 DAY como saldo, então, no primeiro dia, a
TimeMint vai criar 1 token DAY, que será adicionado ao saldo da TimeMint, resultando em 101 DAY. No segundo dia,
a TimeMint criará 1% dos seus 101 tokens DAY, totalizando 1,01; resultando em um saldo de 102,01, e assim por
diante.
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TimeMint0001

Existem também ChronoEras diferentes, as quais são períodos de redução depois das quais o ChronoPower de
cada TimeMint é reduzido pela metade de sua força atual.
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TimeMint0002

O ChronoPower da TimeMint A(i) no dia d terá sua redução ocorrendo a cada Q dias, dado por:

Onde:
•MO(i) é o ChronoPower original de uma TimeMint com ID i.
•Q é a duração da ChronoEra (ciclo de redução de 88 dias)
•Basicamente, floor(d/Q) representa a ChronoEra.
O ChronoPower das TimeMints contendo tokens DAY é reduzido a cada 88 dias. Veja como o ChronoPower da
TimeMint0001 decresce ao longo do tempo no diagrama abaixo:

ChronoPower Over Time
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O total de tokens criados no DayZero depende da quantidade de ETH distribuída em cada fase. Porém, existe um
máximo de 38.383 ETH que resultará no fechamento do período de contribuição regular mesmo que todas as
3.333 TimeMints não tenham sido designadas.
Por exemplo, o total do suprimento de tokens no inteiro ecossistema pode ser calculado da maneira a seguir.
O diagrama abaixo mostra o total de suprimento depois de cada ChronoEra. Se cada contribuição para cada
TimeMint for de 3 ETH, então, hipoteticamente, o suprimento total resultará no seguinte número de tokens DAY:

Total Available Supply
Day Tokens

1000000.00000000
800000.00000000
600000.00000000
400000.00000000

Total Available Supply
924025.1875

200000.00000000
0.00000000

0 1

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32

Phase Count

Depois que a venda em massa acabar e todas as TimeMints disponíveis forem atribuídas, elas começarão a gerar
tokens DAY.
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TIMETX - TRANSFERÊNCIA DE TIMEMINT E AQUISIÇÃO PÓS-ICO
Os donos de TimeMint podem vender suas TimeMint para um comprador. A ChronoLogic tem um processo
chamado de TimeTx que permite a venda/transferência de TimeMints para um comprador/recebedor. Esta função
é separada e não relacionada com a função de leilão.
Para começar uma TimeTx, o vendedor precisa de um saldo minimo de 8.888 tokens DAY em sua TimeMint. O
vendedor então especifica o pedido mínimo em tokens DAY e o numero de expiração do bloco para começar a
TimeTx. Durante o processamento, os 8.888 tokens do vendedor estarão trancados e não acessíveis até que a
venda tenha terminado ou o nómero do bloco de expiração alcançado.
Durante a TimeTx, um comprador pode mandar um requerimento de preço para o contrato TimeTx para adquirir
uma TimeMint. Qualquer transação menor que o preço do vendedor é automaticamente rejeitada e recebe
um reembolso em tokens DAY; O primeiro que transferir a quantidade requerida de tokens DAY, ou mais, será o
comprador da TimeMint.
Uma vez que o comprador envia a quantia correta de DAY, o comprador adquire a TimeMint. O total de tokens
evolvidos na transação, incluindo os 8.888 tokens do vendedor mais a quantia do comprador, são então
transferidos para a carteira do vendedor.
O fluxo da TimeTx pode ser visto abaixo:
1. Vendedor envia 8.888 DAY para o contrato TimeTx especificando o preço mínimo de reserva denominado em
DAY e uma data de expiração resultando no desbloqueio da TimeMint do vendedor.
2. O comprador envia DAY para o contrato TimeTx igualando ou excedendo o valor de reserva.
O comprador adquire a TimeMint, convertendo seu endereço em uma TimeMint.
Todos os tokens DAY, incluindo os 8.888 originais que estavam na conta, são transferidos ao vendedor.
Se nenhum comprador aparecer, então os 8.888 DAYS são devolvidos ao vendedor depois de alcançado o
numero de expiração do bloco.
8888 DAY,
Min Purchase Amount,
Expiry

Purchase Amount

TOKEN
CONTRACT
(8888+Purchase
Amount) DAY

Minting Address
Status Transfer
Leilões de TimeMint
Esta é uma possível funcionalidade que será lançada no futuro com capacidades avançadas, implementando
varias construções temporais a estes leilões. A Chronologic está reservando 88 TimeMints para lançar no futuro via
diferentes leilões.
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03

CHRONOLOGIC E O
MUNDO REAL

OBJETIVOS DA CHRONOLOGIC
A ChronoLogic lançará uma plataforma que vai permitir outros usuários a lançar seus próprios tokens baseados
em Prova-de-Tempo. Os casos de uso para tokens de Prova-de-Tempo são variados e crescerão conforme novos
projetos forem lançados.
O objetivo da venda em massa é lançar projetos adicionais de Prova-de-Tempo na blockchain, implementando a
tecnologia da ChronoLogic.

PROJETOS DE PROVA-DE-TEMPO E OBJETIVOS DE IMPLEMENTAÇÃO
Objetivos da ChronoLogic para 2017
•Desenvolver um mecanismo de Prova-de-Tempo para o espaço de finanças.
•Testar em Beta a implementação de um uso de caso da Prova-de-Tempo para finanças com a parceira de
fundo privado de investimentos em criptografia, a Wired Investors.
•Desenvolver uma funcionalidade de leilão para troca descentralizada de Tokens DAY e DAY TimeMints.
•Finalizar o desenvolvimento do plano para a futura plataforma de Prova-de-Tempo.
•Criar parcerias, suporte e lançar 6 projetos de Prova-de-Tempo em blockchain.
Objetivos da ChronoLogic para 2018
Entregar o caso de uso da Prova-de-Tempo para finanças ao público.
•Trabalhar com outros parceiros para testes beta adicionais de usos da Prova-de-Tempo.
•Desenvolver a Chronos, plataforma aberta de Prova-de-Tempo, para permitir o lançamento de tokens
baseados em Prova-de-Tempo por outras empresas.
•Criar Parcerias, Suporte e lançar 18 projetos de Prova-de-Tempo em blockchain.

CASOS DE USO
Projetos de Prova-de-Tempo em blockchain e usos de caso que serão suportados com as contribuições podem
incluir implementações como:
Caso de uso em Finanças
Em finanças, muitos títulos, incluindo título de debito, são extremamente dependentes do tempo.
Por exemplo, um instrumento de débito com um termo 5 anos pagando 12% é efetivamente um contrato
inteligente que pode ser aplicado na futura blockchain de Prova-de-Tempo.
Para definir os papéis:
•mpresa: emissora do débito
•Investidor: recebedor do débito
•Valor final dos aumentos: 10.000 DAY
•Juros: 12%
•Termos: última parcela após 5 anos
•COM: token da empresa
•1 DAY = 5 COM
Uma empresa lança seu token de Prova-de-Tempo para ajudar a levantar fundos e pagar seu débito em cripto
através da criação de um contrato inteligente. Quando um investidor manda DAY para o endereço de recebimento
deste contrato, o mesmo, em troca, recebe o token da Empresa, o COM. O Investidor A manda 200 DAY e recebe
1000 COM.

Os pagamentos de juros também podem ocorrer automaticamente com o endereço recebedor automaticamente
mandando o respectivo valor de seu saldo em DAY para qualquer endereço contendo COM. Graças à
interconectividade da blockchain, investidores podem trocar COM entre si e o pagamento acontece pela rede,
dependendo de quem tem COM.

CASO DE USO NOS TRANSPORTES
Quando fazendo check-in para um trem, a pessoa fornece seu endereço. Se o trem está atrasado, o contrato
inteligente é ativado. Se o trem atrasa, então, por cada minuto de atraso o cliente recebe um token de Provade-Tempo da empresa. Este token pode depois ser trocado por dinheiro ou usado para comprar mais tickets da
empresa, dependendo da politica da mesma, a qual estará modelada no contrato inteligente.

UM HOMEM QUE OUSA PERDER UMA
HORA DE TEMPO NÃO DESCOBRIU
AINDA O VALOR DA VIDA.
-- CHARLES DARWIN --
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A tecnologia de Prova-de-Tempo da ChronoLogic define automaticamente o endereço de envio como sendo uma
TimeMint e mais tokens COM são produzidos como juros. Para pagar o débito de volta, a empresa precisa mandar
de volta a respetiva quantidade de DAY emprestada mais a quantidade adicional em juros.

CONCLUSÃO
A Prova-de-Tempo e os vários conceitos apresentados neste whitepaper são necessários para a evolução das
tecnologias de blockchain e aplicação da blockchain ao mundo real.
O suporte a estes projetos é vital para a implementação em longo prazo dos conceitos acima mencionados e a
Chronologic liderará estes projetos. O tempo para mesclar o tempo com a blockchain chegou.

AV I S O S L E G A I S
ESTA NÃO É UMA OFERTA PARA SOLICITAR AÇÕES e RISCOS ASSOCIADOS COM
CHRONOLOGIC & DAY
Ultima atualização 25 de Agosto de 2017
Uma proposta como estas seria feita em uma memorando de oferta confidencial com as
seguranças aplicáveis e outras leis. Nenhuma das informações ou analises apresentadas
tem como intenção formar bases para qualquer decisão de investimento e nenhuma
recomendação especifica é a intenção deste veículo. Assim, o documento não constitui
dica de investimento em qualquer ação. Este documento não constitui parte ou faz parte e
não deve ser tido como, qualquer oferta de venda ou assinatura, ou convite para oferecer
a compra ou assinatura de qualquer ação, nem deveria este documento ou qualquer parte
dele formar as bases ou ser confiado em qualquer conexão com, qualquer contrato ou
compromisso. A ChronoLogic expressamente avisa que toda e qualquer responsabilidade de
perda ou dano de qualquer tipo é oriunda direta ou indiretamente de:
(i) Fé em qualquer informação contida neste documento
(ii) Algum erro, omissão ou imprecisão de qualquer informação.
(iii) Qualquer ação daí decorrente.

Não há garantia - portanto, não há razão para acreditar que o DAY que você comprar vai
subir de valor. Ele pode - e provavelmente vai em algum momento - cair de valor. O DAY não
é evidencia de posse ou direito de controle. Possuir DAY não garante ao seu detentor posse
ou ação. O DAY não garante qualquer direito de participar em controle, direção e processo de
decisão na ChronoLogic.
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O token DAY da ChronoLogic é um token criptográfico. O DAY não é uma criptomoeda. Ao
tempo da criação deste documento,
(i) O DAY não pode ser trocado por bens ou serviços,
(ii) O DAY não tem usos conhecidos, e
(iii) O DAY não pode ser negociado em qualquer corretora conhecida. O DAY não é um
investimento.

CHRONO
LOGIC
PRIMEIRO TOKEN DE PROVA-DOTEMPO.
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