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1. Giriş

Londra merkezli ünlü blockchain teknoloji hızlandırıcısı ''Level 39'' şimdi DACX'da.  DACX Projesi 
2018 yılının 3. çeyreğinde tasarlandı, tasarlama aşamasında dijital varlık değişimi sağlama vizyonunu 
DLT (Agrello Delata ) Vizyonu çerçevesinde oluşturuldu. Amacımız Geleneksel Kripto para 
değişiminin ötesinde  piyasasının hem  birinci hem ikinci tüm piyasaları için bir platform 
oluşturmak, Token haline gelmiş menkul kıymetleri ve emtialar dünyasına girerek ürün tekliflerini 
parakende ve profesyonel kurumlar seviyesindeki müşterilere ulaşmasını sağlamaktır.

Kuruluşundan bu yana, DACX uzun bir yol kat etti, MVP Ocak 2019'da başlatıldı, böylece ekip bu 
kadar erken bir aşamada proje için dış finansman aramamaya karar verdi. Bu yolculukta etkili 
olduğunu kanıtladı;

❖ Daha net bir strateji ve gelişim sağlayan bağımsız bir ortam

❖ Yaratıcılık ve yenilikçilik için risk alınabilir

❖ Müşterilerimize daha fazla ilgi

Bu, organizasyonun odaklanmış kalmasını ve ICO’lara yönelik düzenleyici peyzaj ve yatırımcı 
iştahını yönlendirmek amaclarımız arasındadır.

Bu yolculuk sırasında sadece ürün tarafında değil, aynı zamanda blockchain topluluğu içinde de 
ilerleme kaydettik. Bu alanda kurulan kuruluşlarla bağlantılar kurduk ve çalışma ilişkileri hakkında 
oldukça bilgi sahibi olduk. Düzenleme cephesinde, STO’ların yakın gelecekte listelenmesi 
hedefleriyle merkezi bir takas olması, varolan ve gelecekteki düzenleyici riskleri azaltmak için 
mimarimizin çekirdeğine uygun hareket etmek bizim yararımızdaydı.. Bu nedenle, platformumuz 
şüpheli piyasa davranışlarını azaltan gerçek zamanlı riskleri izlemek için KYC, AMM ve AML'yi 
entegre etmektedir.

Sınır ötesi test önerimizi, resmi olarak GFIN (Global Financial Innovation Network) olarak bilinen 
FCA lider düzenleyici konsorsiyuma yönlendirerek. DACX pilot için kısa listeye giren sekiz başarılı 
şirketten biriydi. Teklifimiz, DLT ve makine öğrenimini kullanarak tokenizasyon, akıllı sözleşmeler 
ve emanetler aracılığıyla çoklu ödemelerin, varlıkların ve malların sınır ötesi işlemlerini 
kolaylaştırmak için kullanılmasını gerektirdiğini gösterdi.

DACX'in bu sektördeki kalite ve kazanma standardını yakalamak niyetinde olduğu devam eden bir 
yolculuk olacak ve 23 Eylül 2019'dan itibaren, müşterilerimize yatırım kayıtları açacağız. (Ortaklık / 
Tavsiye Programı için 3.11'e bakınız)
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2. Üstesinden Gelmeyi Hedeflediğimiz Zorluklar

Hırsızlık ve Hack

Kripto para birimlerinin başlangıcından beri, pazar zaman zaman müşteri fonlarının ve güveninin 
kaybedilmesiyle sonuçlanan bir güvenlik ihlalleri geçmişine şahit olmuştur. Bu nedenle, bu dijital 
varlıkların daha geniş seçeneklerin benimsenmesini olumsuz yönde etkiledi. Aşağıda, son 8 yılda 
yayılan hırsızlıkların / saldırıların kayda değer olaylarının bir zaman çizelgesi bulunmaktadır

Zayıf Mimariler / Yavaş Sipariş Eşleştirme Motorları

Olumsuz piyasa koşullarında, yüksek sıralı akışlar sırasında alım satımların kötü uygulama ve kayma 
sıkıntısı çekmesi yaygın bir durum olmuştur. Bunun nedeni, özellikle Tek Bir Dişli Mimarisi üzerine 
inşa edilen motorları eşleştirmek için sistemin aşırı yüklenmesine neden olan yüksek uçuculuktur.

Ticari eşleştirme motoru tarafından işlenecek siparişlerin sayısı kullanım yeteneklerini aştığında bir 
sistem aşırı yükü oluşur. Sistem daha sonra gelen siparişleri işler ve sıra silinene kadar yeni sipariş 
kabul edemez. Bu, trader'ların ya piyasadan yararlanamayacağı ya da tekliflerin / tekliflerin 
eksikliğinden ziyade teknik zorluklar nedeniyle beklemekte oldukları için emirlerinden daha 
fazlasını kaybedeceği anlamına gelir.

Sistem aşırı yüklemeleri, tek iş parçacıklı bir eşleştirme motoruna sahip birçok borsada çok sık 
meydana gelir ve bir borsa seçmek isteyen yatırımcıların en büyük endişelerinden biri olması 
nedeniyle alım satım deneyimini ve karlarını ve zararlarını büyük ölçüde etkileyebilir.

Teknik İnceleme Ver 0.5
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Fon Belirsizliği / Fiat Çekme

Düzensiz halde bulunan borsalarda müşteri işletme fonları düzenlenememektedir Fiat açık/ kapalı 
şeklinde olması gerekmektedir.. İş modellerinin düzensiz doğası, bir eksikliğe yol açar Bankacılık 
ilişkilerinde başarısızlığa neden olan AML ve CFT düzenlemelerine uyum sağlanamaz . Bu da 
müşterilerin fonlarını risk altında bırakır.

Bitfinex Bankalarla Mücadele Ediyor

Gizlilik Sözleşmesinin Açıklanmaması

Bazı dolandırıcılar  pazarın, üst düzey yöneticilerini açıklamıyorlar ve kıyıdan uzak şehirlerde 
yönetmeye çalışıyorlar. Bu durum Sorumluluk almak istemediklerini gösteriyor.

Pazarın Kötüye Kullanımı ve Manipülasyonu

Bazı dolandırıcılar market  kârlarını arttırmak  için haksız uygulamalara başvuruyor. bu 
düzenbazlıklar neredeyse bütün pazarlarda uygunlanmıştır ve bunun sonucunda yaşanan 2010 ve 
212 skandalları aşağıda verilmiştir. incelemenizde fayda vardır.

2010 Flash Crash [yaşanan büyük skandal

2012 LIbor skandalı

Bitcoin Flash skandalı

Pratikte nasıl yapıldığına dair derin bir inceleme;

Sızdırma ve Katmanlama

Biriktirme, tüccarlar tarafından diğer piyasa katılımcılarını geride bırakmak ve piyasaları manipüle 
etmek için kullanılan yıkıcı bir işlemdir. Dolandırıcılar alım satımlara ilgi duymazlar, böylece birçok 
teklif iptal edildiğinde veya geri çekildiğinde pazarda karamsarlık yanılsaması yaratırlar, veya birçok 
teklifin kötü niyetle yapıldığına dair yanlış bir algı oluştururlar. Siparişi iptal etmek isteyen 
teklifçilere güzel bir teklif veya iptal etmemesi yönünde aşılama yapılır Alış veya satış emirlerinin 
etrafındaki faaliyet telaşı, diğer tüccarları bir menkul kıymetin piyasa fiyatını değiştirmek gibi belirli 
bir piyasa tepkisini tetiklemeye çekmek için güvenlik zafiyeti vermeyi  amaçlar.. Dolandırıcılar , 
piyasanın yükselişinde ve düşüşünde bir faktör olabilir ve bu manipülasyona dayanarak alım ve 
satım yapabilen sahte alıcılar için çok karlı olabilir.. ABD'deki 2010 Dodd-Frank Yasası uyarınca, 
sahtecilik, "yasa dışı ihale veya icra öncesi iptal etme niyetiyle teklif verme uygulaması" olarak 
tanımlanmaktadır."

ABD'deki 2010 Dodd-Frank Yasası uyarınca, sahtecilik, "yasa dışı ihale veya icra öncesi iptal etme 
niyetiyle teklif verme uygulaması" olarak tanımlanmaktadır.

Piyasa Fiyatının Belirlenmesi

Geliştirdiğimiz API yatırımcılar tarafından kullanılan ve piyasayı hareketlendirmek için  çok sayıda 
emri hızlıca girmeyi ve geri çekmeyi içeren piyasa manipülasyonu anlamına gelir.. Bu yüksek hızlı 
hareketler piyasada karışıklık yaratabilir ve  ticaret fırsatları oluşturabilir.

Teknik İnceleme Ver 0.5
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Tarafımızdan yapılacak olan  işlem sistemleri, yalnızca piyasa veri besleme hatlarının veya eşleştirme 
motorunun bant genişliğini aşan bir oranda siparişleri vererek ve iptal ederek teklifleri doldururken 
teklifleri geciktirir..

Arabellekde oluşan yığılma siparişlerin gecikmesine neden olur (Gizli gecikme süresi ) Yığılma 
bitene kadar sürer. Fiyat tekliflerinin verilmesinde sıkça gerçekleştiği tespit edilmiştir.Bu yığılma 
tekliflerde sık sık meydana gelmektedir. – düşünsenize bir ürün için binlerce siparişin bir saniyeye 
sıkıştırıldığında, verilen her sipariş emri için geçerli olan bir hızdır bu  (ışık hızına yakın yolculuk)
borsada olmayan birine ulaşmak : hiç kimse hayalet emirlere karşı işlem yapamaz.

Momentum ateşlemesi

Hızlı fiyat hareketlerine neden olmak için birden fazla piyasa katılımcısından birden fazla işlemi 
tetiklemeye çalışan bir piyasa manipülasyon stratejisini ifade eder.. Bu suistimal yöntemi kavram 
olarak sahtecilik ve katmanlaşmaya benzer., sadece emir oluşturmak ve iptal etmek yerine, fiili 
işlemler işlenir. Bu yöntem  “Yükseltme - İndirme ”olarakda bilinir. Birden fazla yatırımcıyı hızlı bir 
şekilde satın almak veya satmak için teşvik ederek, manipülatör erken pozisyon alarak veya kitabın 
üzerine basılarak kar edebilir, Fiyatlarda oluşan ilk hızlı hareketlenmeden  sonra geri dönmesinin 
muhtemel olduğunu bilmeniz gerekir. Momentum Ateşlemenin tespit edilmesi son derece zordur ve 
makine öğreniminin kullanılmasını gerektirir..

Çekiçleme

Aşırı değerlenecek bir piyasayı algılayan hızlı ve konsantre satış yapan tüccarlar.

Bazen bu doğal bir ticaret olgusudur, ancak sofistike bir düzenlenmiş suistimal modeli de olabilir. 
Momentum ateşlemesine benzer şekilde, Çekiçleme'yi algılamak oldukça zor olabilir ve makine 
öğreniminin kullanılmasını gerektirir..

Çalkalama ve Yıkama Ticareti

Bir tüccarın aynı anda yanıltıcı yaratmak için aynı finansal araçları satıp satın aldığı piyasa 
manipülasyonu, pazardaki yapay faaliyetleridir. Birincisi, bir tüccar alış veya satış emri verir, sonra 
ticareti kendisine yöneltmek  için tersine bir al ya da sat emri verir. Bunu birkaç nedenden dolayı 
yapar : 

İşlem hacmini yapay olarak artırmak, elinde bulunan enstürmanın gerçekte olduğundan daha 
fazla talep olduğu izlenimini vermek..

Komisyonculara, açıkça ödenemeyecek bir bedel karşılığında tazmin etmek amacıyla 
komisyon ücretleri oluşturmak. Bu Libor skandalı katılımcıların bazıları tarafından yapıldı.

Yargı bölgesindeki borsalar, bu kötüye kullanım biçimini belirlemek çoğu zaman zorunludur..

1936 tarihli Ticaret Borsası Yasası'nın (CEA) yürürlüğe girmesinden bu yana Amerika Birleşik 
Devletleri'nde yıkama işlemi yasa dışı olmuştur.
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Dijital Para Aklama

Yasadışı elde edilen dijital varlıkların karmaşık bir yoldan ve borsalar dizisinden geçirerek gizleme 
sürecidir.Bu sürecin genel şeması, parayı aklayıcıya kadar belirsiz ve dolaylı bir şekilde devam eder. 
Para aklama, tüccarların kasıtlı olarak para kaybederken, yatırımcıların kasıtlı olarak alım satım 
işlemlerini kaybetmelerine izin vermesiyle gerçekleşir.

Uyumsuzluk / Kapatılma Düzenleme Riski

Fiyasko ve ihmalkarlıklar ile suıçlanan bazı borsalarda, özellikle Menkul Kıymetler ve Borsa 
Komisyonunun 2018'de dijital bir "Token" ticaret platformu olan EtherDelta'nın kurucusu Zachary 
Coburn'a karşı suçlamalar yaptığını açıklayan EtherDelta'da değişiklikler yaptı.  SEC'in [Menkul 
Kıymetler ve Borsa Komisyonu], böyle bir platformun kayıt altına alınmamış bir ulusal menkul 
kıymetler değişimi olarak işletildiği bulgularına dayanan ilk uygulama eylemiydi.. [referans 
Sec.gov basın açıklaması 2018-258]

SEC düzenlemeleri, bazı işlemlerin "yatırım sözleşmeleri" olarak nitelendirilip getirilmediğinin 
belirlenmesi için Yüksek Mahkeme tarafından oluşturulan "Howey Testi" ile açıktır. Öyleyse, 1933 
tarihli Menkul Kıymetler Kanunu ve 1934 tarihli Menkul Kıymetler Borsası Kanunu uyarınca, bu 
işlemler menkul kıymetler olarak kabul edilir ve bu nedenle belirli açıklama ve kayıtlara tabidir.

Bilgilendirme amaçlı, aşağıdaki şartların tümü yerine getirildiğinde, bir işlem güvenli olarak kabul 
edilir:

Para yatırımının bulunması

Kâr beklentisinin olması

Para yatırımı ortak bir işletmededir

Herhangi bir kar, bir promotörün veya üçüncü tarafın 

çabalarından kaynaklanmaktadır.

Finansal Dışlama

Mali dışlanma, insanların ana pazardaki finansal hizmetlere ve ürünlere erişiminde ve / veya 
kullanımında gereksinimlerine uygun ve kendilerine ait oldukları toplumda normal bir sosyal yaşam 
sürmelerini sağlamada güçlükle karşılaştıkları bir süreci ifade eder..

Finansal hizmetlerin kullanımının standart bir yaşamın giderek daha fazla bir parçası haline 
gelmesinin yanı sıra, bu hizmetlere erişim ve kullanımın yolu, coğrafi, teknik, kültürel, eğitimsel veya 
garanti ve risk analizi gibi çeşitli konularda daha fazla talepkar olabilir. Bu, her ülkenin pazar 
yapısıyla derinden ilişkili olan çok çeşitli erişim ve kullanım güçlüklerine yol açmaktadır. Mali 
ürünler tedarik, yapı ve maliyetleri müşterinin erişime ulaşmasına ve / veya zorluk kullanmasına 
neden olmadığında “uygun” olarak değerlendirilecektir.

Teknik İnceleme V er 0.5
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Bu zorluklara, ürünlerin özellikleri, satılma şekilleri (arz tarafı) ve 10/136 müşterisinin durumu ve 
talepleri (talep tarafı) eşzamanlı olarak neden olmaktadır. Her yapının (hem talep hem de arz 
tarafları) analizi, her ülke için arzın talebi karşılama şeklini ve bunun ne kadar uygun olduğunu 
vurgulayabilir.

Dışlamanın çoğu, ana akım ticari sağlayıcıların, toplumun tüm kesimlerinin ihtiyaçlarına uygun bir 
dizi ürün ve hizmet sağlamadaki başarısızlığından kaynaklanıyor gibi görünmektedir.

“Başlıca sağlayıcılar” ulusal referansla ilgili damgalayıcı olmayan sağlayıcılar olarak düşünülebilir. 
Her ülkenin pazar yapısıyla ilgili olarak, belirli bir sağlayıcı türü bir tanesinde ana akım ve bir 
tanesinde “alternatif” olarak görünebilir (örneğin tasarruf bankaları Fransa veya İspanya'da ana 
akımdır, ancak İngiltere'de değildir).

“Alternatif olarak'' marjinal segmentlere özel önem veren, genellikle kar amacı gütmeyen 
organizasyonlar olarak çalışan ve kurallara ve düzenlemelere uygun hareket eden ve marjinal piyasa 
segmentlerini sömüren ve genellikle yasallığın sınır çizgisi üzerinde hareket eden diğer sağlayıcılara 
başvurabilirler. alternatif ticari kar odaklı kuruluşlar.

Bankalar toplumun bazı kesimlerinin olumsuz kredi notlarından, kredi kayıt eksikliğine kadar, 
tüketiciler için basit bankacılık hizmetleri almalarını zorlaştırmak amacıyla bankacılığa erişimi 
zorlamaktadır. (Sınır ötesi ödemelerin çözümü yoluyla havale ve ön ödemeli banka kartı programı)

Bazı ekonomilerdeki maliye ve para politikalarından kaynaklanan tasarruflar, vatandaşların 
tasarruflarını düşük ve hatta negatif faiz oranı politikaları nedeniyle bir bankada tutmaları için teşvik 
edilmektedir (DLT akıllı sözleşmeleri kullanan ve dijital uyumu karşılayan bir çözümdür)

2007 mali krizi sırasında, tüketici kredilerini sağlıklı bir hale getirmek için uzun yıllar süren, küresel 
ekonomiye borç verme şeklinde bir likidite sıkıntısı yaşandı. (çözüm DEFI)

Yatırım fırsatları, giriş engelleri dışında; bilet fiyatı çözümü; Yapısal BTC Tahvili, Döküm, 
Kesirleştirme, Sermaye Piyasalarını Bozma

Teknik İnceleme Ver 0.5
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Likidite eksikliği

Hafif piyasa likiditesi hem perakende hem de profesyonel kullanıcıları önemli ölçüde etkiler. Sığ bir 
emir defteri derinliğine sahip olmak, işlemin yürütülmesi sırasında yüksek bir kayma riski anlamına 
gelir; Örneğin, Ethereum flaşı 319 ila 10 dolar arasındadır.

Referans  Ethereum Flash Crashes on Coinbase

Kötü Müşteri Desteği

Müşteri hizmetleri herhangi bir işletmenin anahtarıdır, sürekli olarak kötü müşteri hizmeti sunan 
şirketler işsiz kalabilir. Bugünün müşterileri çok fazla seçeneğe sahip ve kötü bir servis deneyimi 
yaşarlarsa bir rakibe geri dönecekler. Ne tür bir iş yaparsanız yapın, müşterileriniz daima iyi 
duyulmak ve iyi muamele görmek isterler. Sektörümüzde görülen bazı zorluklar;

Tepki süreleri

Bir soruya cevap vermemek

Müşterilerin ne istediğini anlayamamak

Sorumluluk almak

Çözünürlük - Bir müşterinin şikayetini çözülmeden bırakmak

Bunlar birçok yan etkiye neden olabilir, örneğin;

Zarar görmüş bir itibar

İş kaybı ve geri dönen müşteriler

En iyi çalışanlarınızın kaybı

Müşterilerinize karşı kazanmanın anahtarı azami titizlik ve muamele ile davranmak olduğu  
saygı eksikliği olursa müşteriyi kaybedeceğimizi unutmadan,  hizmet veren personelin tüm 
müşteriler için son derece kibar ve arkadaş canlısı olmasını gerektirir.

https://www.cnbc.com/2017/06/22/ethereum-price-crash-10-cents-gdax-exchange-after-multimillion-dollar-trade.html
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3. DACX BORSASI

Geliştirilen yeni teknoloji uluslararası bir müşterinin şimdiye kadar olduğundan daha fazla yol 
alması için küresel bir işletmenin dünyadaki yeni yatırımcılara ulaşmasını sağlıyor. Çok dilli desteğin 
devam etmekte olan stratejinin bir parçası olmasını sağlamadığı için organizasyon engellenmiştir, 
müşteriler her zaman iş hedeflerinizin merkezinde yer almalıdır ve bunun bir kısmı onlara kesintisiz 
bir deneyim sağlamaktır. Çok dilli bir yardım masası, ister evde ister dışarıda çalışan şirketler 
tarafından edinilmiş olsun, ürün büyüdükçe kilit öneme sahiptir.

Ticari eşleştirme motoru, satınalma siparişlerini, teklifleri ve satış siparişlerini tekliflerle eşleştirmek 
için kullanılan bir yazılımdır. Borsaların en önemli kısmı budur, çünkü platformda kayıtlı 
olmalarının tüm nedenleri vardır ve kullanıcıların birbirleriyle işlem yapmalarına izin verir. Eşleşen 
motorlar, izlenecek kuralları, nasıl çalıştıklarını, kaç çift, kaç emir ve ne kadar süreceklerini 
belirleyen bir algoritma izler. Çok iş parçacıklı bir işlem daha avantajlıdır, ancak inşaat için daha 
fazla iş, deneyim ve zaman gerektirdiğinden yalnızca birkaç kripto değişimi gerçekleştirilmiştir.

Bu nedenle, HPC ve finansal teknolojide uzmanlaşmış yirmi yıllık bir geliştirici olan altyapı 
sağlayıcısı Modulus Global, NASDAQ Borsa Piyasası, JP Morgan Chase, Bank of America ve Credit 
Suisse gibi müşterilere ileri teknoloji ürünleri ve hizmetleri sağlamak için Modulus ile ortaklık 
kurdu. Barclays Capital, Goldman Sachs, Merrill Lynch, Sadakat, TD Ameritrade, Devon Enerji, 
IBM, Microsoft, Yahoo!, Google, Cisco, Adobe, Ford Motor Şirketi, SAS Enstitüsü, Rutgers 
Üniversitesi, Chicago Üniversitesi, MIT, Oak Ridge Ulusal Laboratuvarı , NASA ve 1997'den bu yana 
94 ülkede binlerce diğer kurumsal, eğitim, hükümet ve kar amacı gütmeyen kuruluş.

Yüksek frekanslı işleme çözümleri, DACX'in saniyede on milyona kadar işlemi gerçekçekleştirmesi 
ve gerektiğinde 8 kata  kadar ölçeklendirmesini sağlar.

Bunun aksine Bitfinex saniyede bir milyon işlemi gerçekleştirebilir ve Binance yaklaşık 1.4 milyon 
işlemi gerçekleştirebilir. 40 nanosaniyeye kadar düşük gecikmeyle portföyünüz şimdi bir dakikada 
1,5 milyar kez büyüyebilir ve daralabilir. 400 mikrosaniyelik bir gecikmeyle bile NASDAQ 10 kat 
daha yavaş durumda.

Nasdaq SMARTS'dan farklı olarak, Modül çözümü kripto borsalarında kara para aklamayı izler. 
Sistemimiz, değişim içindeki gizli ilişkileri ve hatta tıkanmaları tanımlamak için derinlemesine bir 
öğrenme sinir ağı kullanır.

Teknik İnceleme V er 0.5
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3.1 Risk Yönetimi ve Piyasa Gözetimi

Sadece gecikmeyi minimumda tutmakla kalmayıp, aynı zamanda yeni piyasa kötüye kullanma 
modellerini tanımlamak ve etkisizleştirmek için zamanla daha akıllı hale gelen bir piyasa gözetimi ve 
risk yönetimi çözümü.

Makine öğrenimini kullanarak, AMM / AML çözümü, piyasalar içindeki ve piyasa katılımcıları 
arasındaki noktaları bağlamak için derinlemesine bilgiler kullanır, ticari gözetim ve ticaret öncesi, 
ticari ve ticari risk yönetimi ile özelleştirilebilir uyarılar ve raporlar sunar.

AMM / AML çözüm süreci iki ayrı suistimal modelinin eşleşmesinden oluşur:

Ticaret Öncesi ve Ticaret Anında  Risk Yönetimi

İşlem Öncesi ve Ticaret Anında Risk Yönetimi, işlemlerin oluşturulmasından önce ve oluşturulduğu 
sırada, değişikliğin desen duyarlılığı ayarlarına bağlı olarak, siparişlerin ve işlemlerin iptal 
edilmesini, reddedilmesini veya değiştirilmesini sağlayan işlem sırasında gerçekleştirilir. Borsa 
Eşleştirme Motoru içindeki gecikmeyi en aza indirmek için, Ticaret Öncesi ve Ticaret Anında Risk 
Yönetimi süreçlerinin mümkün olduğunca çabuk ve verimli bir şekilde çalışması çok önemlidir. Bu 
fonksiyonları harici olarak harici eşleştirme motorlarından programlı olarak kullanmak mümkün 
olsa da, işlemler gerçek eşleştirme motoruna yerleştirildiğinde performans optimize edilir. İşlemlerin 
fiyat sınırlaması da bu süreçte yönetilebilir.

Ticaret Sonrası Gözetim

Ticaret Sonrası Gözetimi, işlemcinin yoğun olması nedeniyle, adından da anlaşılacağı gibi, emirlerin 
alıcıyla eşleştikten sonra gerçekleştirilir, İşlemler, siparişlerin işlemlerle eşleştirilmesinden sonra 
gerçekleştirilir, bu nedenle Ticaret Sonrası Gözetimi kesinlikle motor performansı üzerinde etkisi 
yoktur. Bu nedenle, İşlem Sonrası Gözetim sırasında daha karmaşık modeller tanımlanabilir, çünkü 
işlemci yoğunluğu makine ihtiyacı bu süreçte tam olarak kullanılabilir.

Kara Para Aklama - Kara Para Aklama Sistemimizin yenilikçi, tescilli doğası gereği (patent bekleyen) 
şu anda hiçbir bilgi verilememektedir. Sistem kara para aklama teşebbüslerini tespit eder (ticaret 
öncesi ve işlem sırasında).
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3.2 Güvenlik

Bünyemizde bulunan Dijital varlıkların  güvenliğini sağlamak için dört tür kripto cüzdanı 
kullanacağız:

1. Sıcak cüzdan
Sıcak cüzdan sık sık transfer yapmak için dahili sunucularımızda tutulan cüzdanlardır. Sık transferler 
için, sadece bazı fonlar mevcut olacaktır. Tüm Sıcak Cüzdanlar şifreli olarak gelir ve şifre çözme 
anahtarları, giden işlemleri onaylamak için yalnızca önceden belirlenmiş aralıklarla yetkili personel 
tarafından uygulanır. Bu, dahili sunucularımızın güvenliği ihlal edilirse varlık kaybını önler.

2. HSM Korumalı Yarı Soğuk Cüzdan
Şirket genelinde bir donanım cüzdan çözümü tarafından yönetilen bir donanım güvenlik makinesi
tarafından uygulanan, birden çok etki alanı ve erişim sınırına sahip harici cüzdanlardır. Tek bir
işlemi onaylamak için yetkili personelden çoklu imzalar gereklidir ve erişim özel ağ terminalleriyle
sınırlıdır.

3. Donanım Cüzdan Entegrasyonları
Ledger donanım cüzdan entegrasyonu nano ve X hakkında bir yorum yaptı ( Resimli )

4. Soğuk Cüzdanlar
Bu cüzdanlar çevrimdışı tutulur ve işlemler üst yönetim yöneticileri tarafından çevrimdışı
bilgisayarlarda imzalanır.

3.3 Emirler

Bir emir, bir işlemi açmak veya kapatmak için bir talimattır. İki ana sipariş türü vardır: giriş emirleri 
ve kapanış emirleri.

Sipariş Türleri

Açmak ve Kapatmak için verilen emirler farklı şekillerde gelir:

 Piyasa Emirleri
      Siparişleri sınırla

 Emirleri durdur
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Piyasa Emirleri
Piyasa emri, bir işlemciden en uygun fiyata işlem yapmak için verilen bir talimattır.

Limit Emirleri

Limit emri, belirli bir fiyattan veya daha iyi bir fiyattan konulan alış veya satış yapmak için verilen 
emirdir. Bir alış limit emri sadece limit fiyattan veya daha düşük bir fiyata konulabilir, gerçek fiyat 
limit emri sadece limit fiyattan veya daha yüksek fiyattan yapılabilir.

DACX Borsasında Limit Emir Türleri

     Satın alma limiti
     Satış sınırı

Emirleri Durdur

Stop-stop emri olarak da adlandırılan stop emri, varlığın fiyatı, stop fiyatı olarak bilinen belirli bir 
fiyata ulaştığında alım veya satım emridir.
DACX Değişimindeki Durdurma Emri Türleri

Alış / Satış Durdurma Limiti
Alış / Satış Durdurma Limiti, belirli bir  fiyata ulaşıldıktan sonra belirlenen bir fiyattan veya 
daha iyi bir fiyata satmak şeklinde gerçekleştirilir. belirlenen fiyata ulaşıldığında, Alış / Satış 
Durdurma Limiti emri belirlenen fiyata veya daha iyi bir fiyattan alış veya satış yapmak için 
belirlenen limit emri olur.

Alış / Satış Piyasası Durdurma
Bir dur-dur emri olarak da adlandırılan bir dur emri, bir varlığın fiyatı, dur fiyatı olarak 
bilinen belli bir fiyata ulaştığında bir varlık alım veya satımı için verilen emirdir. Dur fiyatına 
ulaşıldığında, dur emri bir piyasa emri olur.

Alış-satış Son durdurma
Bir takip durdurma emri, piyasa yükseldiğinde konumunuzu otomatik olarak izleyen, kârınızı 
güvence altına alan, ancak piyasa düştüğünde yerinde kalarak, piyasa aleyhinize hareket 
ederse pozisyonunuzu kapatan belirli bir kaybı durdurmak türüdür. kaybı durdurmak emri 
süreleri şu şekilde ayarlanabilir.

Mutlak takip değeri
Sondaki Değer Yüzdesi
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Sipariş Süreleri

Bir emir süresi, emrinizin süresi doluncaya kadar piyasada aktif kalacağı süredir. Farklı sipariş 
süreleri, siparişinizin ne kadar süre aktif kalacağını kontrol etmenizi sağlar. Aşağıdakiler işlem 
platformlarımızda mevcut olan sürelerin bir listesidir.

İptal Edilene Kadar Bekle

GTC siparişleri, siparişler tüccar tarafından iptal edilinceye veya gerçekleşene kadar aktif kalır.

Derhal İptal Et

Bir IOC emri, derhal yapılması gereken bir varlığı satın almak veya satmak için verilen bir 
emirdir. Bir IOC siparişinin derhal tamamlanamayan kısımları iptal edilir.

Doldur veya Ortadan Kaldır

Doldurma veya öldürme (FOK), bir araca derhal ve eksiksiz veya tam bir işlem yapmasını 
söyleyen menkul kıymet alım satım işlemlerinde kullanılan bir zamanlama özelliğidir.

Sadece bir gün

Yani sadece o işlem günü boyunca devam eder.

3.4 Varlıklar

DACX Borsası, ABD Doları ile ABD Doları ve ABD Doları arası sabit Tokenler için sabit disk ve 
BTC çiftlerini listeleyecek. Topluluktan girdi alarak alıyorde aşamya geçiyoruz.

Zamanla daha fazla madeni para eklenecek. Genel olarak güçlü, güvenilir kullanıcı tabanı ve 
likiditesi olan borsaların Tokenleri ve yardımcı Tokenleri ekleyeceğiz.. DACX Borsasında  
listelenmek istenen mevcut veya yaklaşan projeler için , birincil piyasa ticareti  veya ikincil piyasa 
ticareti  promosyon giriş şartlarımız ve ücretlerimizden yararlanabilmek için başvurmalısınız.

DACX Değişim platformu, teknik ve pratik uygulama için ölçeklenebilir; bu nedenle, 2020 yılına 
kadar, birincil ihracat ve ikincil ticaret için STO'lardan aşamalı bir dağıtım yapmak istiyoruz. Yol 
haritamız, güncel bir ilerleme göstergesi için çevrimiçi.

Aşağıdaki sırayla platformu açacağız:

Borsa paralarının spot ticareti ve Yardımcı Tokenler
Birincil teklifler ve ikincil piyasa ticareti , Tokenlerin Güvenliği 
Kripto Para Birimlerinin Marj Ticareti
Fiat Para Birimlerinin Marj Ticareti
DEFI 
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3.5 Dökümhane

DACX Foundry ile tanışın, IEO platformumuzla çalışmaya başlayın. Dökümhane, yeni yaratıcı 
projelerin hayata geçirilmesinin finansman fırsatları ile konseptten hayata geçirilmesi için bir yol 
olacaktır.Bu izin, yeni blok zincir girişimlerinin, iç güvence prosedürlerinin tamamlanmasının 
ardından kendi uyumlaştırılmış ilk değişim teklifini başlatmalarını sağlar.

İlgili lisansların mevcut olması durumunda Dökümhane daha sonra tokenize menkul kıymetlerin 
(STO'lar) birincil olarak ihraç edilmesini sağlamak için teknik altyapıyı entegre edecek ve ERC20 
token standartlarının ötesinde destek sağlayacak ve çoklu blokajlarla uyumlu olacaktır. 

Bize sermaye piyasalarını, emtiaları ve ticari emlak sektörlerini tahrip etmemizi sağlar. Avrupa'nın 
fintech başkentindeki eşsiz yerimiz, veLondra'nın merkezindeki Canary Wharf finans bölgesi, 
açılışlardan yararlanmak ve yatırımcıları çekmek için bize güçlü bir konum sunuyor. Buna ek olarak, 
stratejik olarak yaklaşmakta olan pek çok Fintech ve KOBİ faaliyetlerine yeni başlayan girişim 
şirketlerini de  davet ediyoruz Farklı yatırımcı alt gruplarından alternatif bir likidite çözümü 
sağlamak ve bu nedenle bu yüksek büyüme teknolojisine sahip şirketlere gelecekteki unicorn 
şirketlerine büyüme fırsatı tanımaktadır.

DACX yerel servis Tokeni, DACX Dökümhanesinde başlatılan ilk resmi IEO projesidir. DACX 
Foundry token satışları ilk gelene ilk hizmet esasına göredir. Satış USD'ye dayalı olacak ve gerçek 
fiyatı USD cinsinden satış günü açıklanacak.

Kullanıcılar, satın almadan önce kimlik doğrulamasını (KYC) önceden tamamlamalıdır. Yerel 
düzenlemelere uymak için, bazı ülkelerdeki ve bölgelerdeki kullanıcılar satışa katılamaz.
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3.6 DACX Gelir Modeli

DACX geliri aşağıdakilerden sağlanacaktır:

harçlar Details 

Değişim Ücreti
DACX işlem başına% 0,1 sabit ücret talep edecektir. Yapımcı tarafından 
belirlenecek olan alım ücretleri ve hacme dayalı katman Promosyonları 
içerebilecek ancak bunlarla sınırlı kalmayacak diğer ücretler olacaktır.

Withdrawal Fee DACX para çekme işlemleri için ücret alabilir.

Listing Fee DACX, borsada listelenecek proje paralarını ve diğer varlıkları 
seçecektir. Herhangi bir giriş için ücret alabiliriz.

Other Fees DACX'in farklı servisler için talep edebileceği başka ücretler olabilir.

3.7 Desteklenen Platformlar

Aşağıdakiler platformlar arası alım satım yapan müşterilerimiz için :

Web tabanlı ticaret istemcisi
Android yerel istemcisi iOS   
Yerli Müşteri
Destek API
Web Girişleri
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3.8  Özellikleri

DACX’in temel özellikleri bunlarla sınırlı değildir

2FA
Kripto'dan Fiat'a
Bankacılık Rayları ve Tedarikçileri 
Anti DDOS
Donanım Cüzdan Desteği
 Dökümhane
 Çok İmzalı Cüzdanlar
Evrensel Cüzdan-Havale
 Sanal Banka Kartı Ödemeleri 
Güvenlik Tokenleri

3.9UI Önizlemesi
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DACX Ticaret platformu

DACX Döküm Platformu
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3.10 DACX Mobile App 
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3.10 Müşteri desteği

Müşteri Desteği, müşterilerimizin sahip olduğu sorunları gidermeye yardımcı olmak için ana odak 
noktalarımızdan biri olacaktır. Bu nedenle, Destek / Bilgi Tabanı ve Canlı Sohbet için farklı türlerde 
UI uyguladık.

Email Bilet Sistemi

Destek sistemimiz müşteri e-postalarını bir e-posta adresinden alır ve tek bir yerde listeler. Bir 
yardım masası yöneticisinin müşterilerden gelen aramaları yanıtlamasını ve kolayca 
kaydetmesini sağlar. Müşteri destek yöneticilerinin Facebook ve Twitter gibi sosyal medyadaki 
müşteri geri bildirimlerini dinlemelerine ve yanıtlamalarına olanak tanır.

Müşteriler daha ayrıntılı bir çözüme ihtiyaç duyduğunda, biletlerini Yardım Merkezi'nden 
gönderebilir ve aynı arabirimden bilet durumlarına göz kulak olabilirler. 

➢ Otomasyon:

Yardım masası otomasyonumuz, bir aracının müşterilerden gelen soruların, tatmin
edici bir şekilde cevap verebilecek çalışanlara yönlendirilmesini sağlamasına izin verir.
Koordinatörün bir destek yöneticisinin bir bilete cevap vermediğini veya bir biletin
çözülmesinin çok uzun sürdüğünü veya olası diğer birkaç durumdan birini izlemesini
sağlar.

Bilgi Bankası Makaleleri

Bilgi Bankası Makaleleri, sık sorulan soruları cevaplamak içindir. Bilgi Bankası'nda 
makale ve SSS deposu oluşturarak, müşteriler bir aracı beklemeden kendi cevaplarını 
bulabilirler.

➢ Forumlar ve Topluluklar
Müşterilerin birbirleriyle ve şirketinizle görüşmeler yapmalarını sağlıyoruz. Topluluklar
ve forumlarla müşteriler soru sorabilir ve cevaplayabilir ve fikirlerini ortak bir
platformda paylaşabilir.

 Canlı sohbet

Canlı sohbet sistemimizi müşterinin endişelerini daha iyi anlamasını ve onlara daha kişisel ve 
kişiselleştirilmiş yardım vermesini sağladık. Bir müşterinin daha fazla zaman ve dikkat 
gerektiren bir sorunu varsa, aracılar sohbet görüşmesini bilete dönüştürebilir. Bu, ajanların, 
sohbetin tüm içeriğini zaman kaybettirmeden kaydetmelerini sağlar. Bu sistem müşterilerin 
bir yanıt için daha uzun süre beklememesine ve sorunlarının hızlı çözümünü sağlar.

AI Yapılandırılmış Bot

Müşterilerimiz web sitemizden veya mobil uygulamalarımızdan AI Bot ile sohbet edebilir. 
Botumuz sorularını işler ve bilgi tabanımızdaki içeriğe göre otomatik olarak cevaplar.



DİJİTAL VARLIK VE TİCARET BORSASI

Teknik İnceleme  

Ver 0.5 23 

Mavi Baskı

Sürecin her aşamasında, Mavi baskı her paydaşın sürece bağlı kalmasını kolaylaştırır. Sadece 
kendileri için geçerli olan eylemleri görürler ve tüm zorunlu eylemleri tamamlanmadıkça 
ileri gidemezler.

İş akışları, belirli bir kural tetiklendiğinde e-posta uyarılarını, görev atamalarını ve alan 
güncellemelerini otomatikleştirir. Öte yandan, Mavi baskı, çözülene kadar eyaletten eyalete 
bilet alarak, bütün bir eylem sırasını zorunlu kılar. Bir iş akışından farklı olarak, bir taslak bir 
biletin başına gelene kadar gerçekleşen tüm eylemleri tanımlar.

3.11 Ortaklık / Tavsiye Programı

DACX, farklı doğrulama ve tutma seviyelerine dayanarak farklı ödüller mevcut olduğunda marka 
bilincini geliştirmek için bir Ortaklık / Tavsiye programı sunar.

Toplam DACX Ödül Sayısı, maksimum 5.000.000 Token ile sınırlıdır. Ödüller kampanyanın 
sonunda tamamlanma süresine göre dağıtılacaktır.
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4. DACX Gönderimi

DACX Gönderimi, geleneksel finansal hizmetleri blok zincirleme teknolojisinin etkinliği ile 
birleştirmek için DLT ve Fintech'i kullanan bir karma projedir. Oauth 2.0 ile birlikte birlikte 
çalışabilir bir blok zinciri altyapısı oluşturarak, yetkilendirme için endüstri standardı protokolü.
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4.1 Evrensel Cüzdan

Evrensel Cüzdan, DACX Gönderiminde temel depolama birimidir. DLT, geleneksel bankacılık 
kullanır ve aşağıdaki cüzdan türlerini tek bir cüzdanda saklamakla sorumludur:

Fiat Para
Kripto Para Birimleri 
Hizmet Tokenleri 
Güvenlik Tokenleri 
(STO) Kararlı Paralar 
Emtia Tokenleri

Evrensel Cüzdan, geleneksel bankacılık raylarını kullanarak, arka planda tüm söz konusu varlıkların 
depolanmasını ve aktarılmasını sağlar ve birden fazla blokajla birlikte çalışabilir.

4.2 Sınır Ötesi Ödemeler

DACX Gönderimler, desteklenen tüm fiat para birimlerinden para yatırılmasına, çekilmesine ve bu 
paralara aktarılmasına izin verir:

Sistemdeki Diğer Hesaplar (tümü)
Desteklenen ülkelerdeki Banka Hesapları (fiat ve desteklenen varlıklar)
Diğer Ödeme İşlemcileri
DACX Verilen Banka Kartı

4.3 Sorumluluk

DACX Gönderimi, Evrensel Cüzdan tarafından tutulan tüm varlıkları arka plandaki çeşitli saklama 
görevlilerine yatırmak, çekmek ve aktarmak için kullanılır.
: 

Tüm varlıkların güvenliği
Beklenmeyen durumlara karşı sigorta
Tüm varlıklar, bakiyelerinin / cüzdanlarının denetlenebileceği üçüncü şahısların 
gözetimindedir.

Proje geliştikçe, DACX Gözetimi de Kurumsal Yatırımcılara hizmet olarak sunulacak.
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4.4 Sanal Banka Kartları

DACX Gönderimlerde, kullanıcıları için Sanal bir Banka Kartı sağlayacaktır. Kullanıcılar bu 
bankamatik kartını günlük ödemeleri için kullanabilecek ve kullanıcılar ödemelerde kullanılacak 
varlıklar listesine karar verebilecekler.

Ödeme için hedef para biriminin Evrensel Cüzdan'da bulunmaması veya bu belirli bir ödeme için 
yeterli bakiyesi olmaması durumunda, listede belirtilen diğer miktarların yeterli olması DACX 
Değişimi yoluyla otomatik olarak hedef para birimine dönüştürülecek ve ödeme tamamlanacaktır.

4.5 Desteklenen Platformlar

Aşağıdakiler için platformlar arası müşteriler sağlayacağız:

Web tabanlı müşteri
Android yerel müşterisi
iOS yerel müşterisi
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4.6 UI Ön izleme

DACX  App şu anda  geliştirme ve test aşamasındadır. Aşağıdaki resimler, uygulamanın çalışan alfa 
sürümündendir , UI ve özellik değişiklikleri olabilir.
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5. DACX Token (DACX)

DACX Token adlı kendi yardımcı program kartımızı yayınladık. 786.786.786 DACX'lik bir limit 
belirlenecek ve hiç bir zaman arttırılmayacak  ayrıca sık sık yakılarak  toplam arz azaltılacak. DACX 
Token, ERC 20 Token standartları altında Ethereum blok zincirinde doğal olarak çalışacaktır.

5.1 Tahsis

% Miktar (DACX) Katılımcı

5% 39,339,339.30 Melek Yatırımcılar

15% 118,018,018.00 Takım

5% 39,339,339.30    Ödül

50% 393,393,393.00 Kalabalık satış

25% 196,696,696.40   Kilitli

100% 786,786,786.00 Toplam tedarik

5.2 DACX Değeri

DACX'i platformumuzdaki herhangi bir ücreti ödemek için kullanabilirsiniz. Ancak aşağıdakilerle sınırlı değildir

Değişim ücretleri
Ücret çekme
Listeleme ücretleri
Diğer ücretler

❖ İşlem ücretlerini ödemek için DACX'i kullanırsanız , önemli bir indirim alırsınız.:

1. Yıl 2. Yıl 3. Yıl 4. Yıl

İndirim Oranı 50% 25% 15% İndirim Yok

İlk Değişim Teklifleri (IEO) platformumuzda yalnızca kayıt yapan DACX Token sahipleri  
ve IEO’nun başlamasından önce hesaplarını doğrulayanlar tarafından kullanılabilecek..
Teklifler DACX Token'de fiyatlandırılacak ve IEO arzının bir yüzdesi, her bir IEO aşamasının 
başlangıcında, varlıklarına bağlı olarak DACX Token Sahiplerine ayrılacak.
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5.3 Yanık modeli

Her ay, Exchange platformumuzda o ay boyunca toplanan işlem ücretlerine ve Baz Listeleme 
Ücretlerine dayanarak DACX'i imha edeceğiz. Tüm işlemler ETH blockchain üzerinden 
yayınlanacaktır. Sonunda 386.786.000 DACX'i imha edeceğiz, 400.000.000 DACX kaldı.

Ticaret Ücretleri Baz Listeleme Ücretleri

Yanma Oranı 20% 20% 

5.4 IEO 

Ön Kayıtlar yapıldıktan sonra ve piyasaya sürülmeden önce, IEO DACX Borsasında başlatılacaktır. 
DACX Token'ın ilk IEO'su,teşvik olarak belirli bir miktar DACX Tokeni alıcıları ve sahipleri için 
IEO dan sonra ''ücretsiz olarak'' verilecektir.IEO'dan önce “Ücretsiz Bilet” e hak kazanmak için 
gereken minimum tutar ve bekletme süresi ilan edilecek. Bu “Ücretsiz Biletin” kullanımı, başvuru 
sahibinin hesabının, satın alma tarihinden biletin kullanımına kadar gerekli asgari miktarın altına 
düşmemesini gerektirir.

5.5 Takım Tokenleri ve Kilitli Tokenler

Takım Tokenleri, üyelere Borsa Platformu'nun başlatılmasından başlayarak aylık olarak 
dağıtılacaktır. Dağıtım işlemi şeffaf olacaktır ve token sözleşmesinde tanımlanan resmi cüzdan 
adresleri kullanılarak izlenebilir.

1. Yıl 118,018,018 DACX 

2. Yıl 98,348,348 DACX 

3. Yıl 98,348,348 DACX 

5.6 Fon Kullanımı

Kalabalık Satış Tokenlerinin satışından sağlanan fonlar aşağıdakiler için 
kullanılacaktır:

Altyapının Genişletilmesi ve Geliştirilmesi
Birden Fazla Bölgesel Düzenleyici için Sermaye Yedekleri, Ödeme Kayıt ve Lisans Ücretleri
Sınır Ötesi Ödemeler Ağı ve Kullanılabilirliğini İyileştirme
Sigorta Fonu Bakımı
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6. Yol Haritası

   Ne Nezaman 

         Ön Kayıt         Eylül 2019 

IEO’nun Başlaması     Ekim 2019 

Değişim Başlatılması Q4 2019 

Fiat Ağ Geçitleri Q4 2019 

Operasyonel Yargı Alanını AB ve Asya'ya Genişletin Q1 2020 

     Sınır Ötesi Ödemeler Q1 2020 

STO Entegrasyonu Q1 2020 

Sanal Banka Kartı Q1 2020 

Köprü Gönderim ve Değişim Q1 2020 

     Marj ticareti Q2 2020 

DEFI - Borç Verme Q2 2020 

Operasyonel Yargı yetkisini NA'ya genişletmek Q2 2020 
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7. Takım

ZEESHAN CHAUDHRY 

Kurucu | CEO 

FRANS KLERKS  

Pazarlama Müdürü 

LISA LI 

Bölgesel Pazarlama ve 
İletişim 

ISMAIL TARIM 

Siber Güvenlik ve Blok Zinciri 
Mühendisi 
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CURTIS PAVLIK 

Bölgesel Satışlar ve Operasyonlar 

Sorumlusu

JAMES WACKETT 

Bölgesel İşletme Müdürü 

FRASS MASROOR 

Donanım Geliştiricisi 

UMAIR JAWAID 

DevOps ve Platform Mühendisi 

PETER MACDONALD 
İş Stratejisti ve Ortak Emtialar Birimi Müdürü
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8. Danışman

RICHARD GARDNER 

Küresel Modül CEO

LAURENCE KIRK 

CEO of Extropy.IO 
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9. Riskler

Bir değişim yönetmenin birçok riski vardır. Bunu anlıyoruz ve üstesinden gelebilecek beceri, 
deneyim ve liderliğe sahibiz.

9.1 Güvenlik

Borsa Değişim platformları, çevrimiçi ortamda çok sayıda zenginlik saklar ve bunlarla etkileşime 
girer. Bu net ve yüksek ödül nedeniyle platformun platform güvenliği bir önceliktir. Saldırı 
vektörlerini azaltmak için, kullanılacak güvenlik protokollerinin tüm yapısını açıklamayacağız. 
Kullanılacak ana güvenlik uygulamaları (bunlarla sınırlı olmamak üzere) şunlardır:

 Yalnızca Güvenlik ve Platform / Bakım Görevlilerinin iç sistemlere doğrudan erişmesine 
izin verilir.

 Diğer tüm şirket çalışanları, sisteme erişmek için rollerine bağlı olarak kısıtlı özelliklerle 
harici API tabanlı erişim noktalarını kullanacak 

 Dahili sistemlere erişim önceden tanımlanmış terminallerin ve akıllı kartların kullanımını 
gerektirecektir.

 Varlıklar, çoklu imza cüzdanları ve 3. şahıs sigortalılarının sigortalı bir kombinasyonu 
kullanılarak saklanacaktır.

 Sözleşmeli 3. taraflarca Sık Güvenlik Denetimleri yapılacaktır.

9.2 Pazar stratejisi 

     Çabalarımızı 4 farklı cepheye yoğunlaştırıyoruz.. 

1. DACX fuarlarda ve blok zinciri konferanslarında sergileniyor
DACX blockchain topluluğunda oldukça aktif olmuştur, ilk sergimiz Şubat 2019'daki Londra 
Blockchain Haftası'ndaydı.  DACX ekibi üyeleri buldukları her anda, ticari fırsatları en üst 
düzeye çıkarmak ve potansiyel ortaklıkları keşfetmek için  sık sık fuarlara katılıyorlardı. 
Konsensüs 2019, Malta Blok Zinciri Zirvesi, vb. Bir sonraki sergimiz 17 Ekim 2019’da 
Londra’daki Avrupa Ticaret Fuarı’nda.

2. Sosyal Medya, Topluluk Pazarlama ve Sponsorluk
Sözlü pazarlama yönteminden yararlanmayı ve sosyal medyada bir topluluk oluşturmaya 
yönelik temel çabalarımızı yoğunlaştırmayı ve Facebook, Instagram, Twitter, Reddit, Telegram 
ve kendi blogumuz gibi ortamlar aracılığıyla onları meşgul etmeyi amaçlıyoruz. Etkileşiminizi 
en üst düzeye çıkarmak için, Facebook'u, Twitter'ı, Instagram'ı ve Telegram'ı kullanarak 
toplumu birden çok dilde bilgilendirmeyi hedefliyoruz.
Amacımız, dönüşüm oranını ve kullanıcının değerini artırmak için kullanıcılar kazanmak ve 
topluluğumuzu büyütmektir. Oldukça büyük bir topluluk kazandıktan sonra üyelerimizi, 
deneyimlerini ve gelecekteki gelişmelerini nasıl geliştireceklerine dair fikir ve önerilerini 
paylaşmak için bizimle bağlantı kurmak üzere düzenli buluşma etkinliklerine davet ediyoruz..
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Sponsorluk, marka bilinirliğini arttırmada anahtardır; Yerel yetenekleri, temel ilkelerimizle 
uyumlu olan en iyi  düzeyinde desteklemeyi düşünüyoruz.

3. Ödül Programları
DACX Borsasını, arkadaşlarına ve ailelerine tavsiye edenler için tavsiye eden / yönlendiren
kullanıcıları ödüllendirmek amacıyla bir Ortaklık ve Tavsiye programı yapılandırdık.
Yönlendirilen kullanıcılarının alım satım faaliyetlerinden kazandıkları alım satım ücretini
paylaşmaya karar verdik.

4. Satış ve Medya alımı
Karşılıklı çıkarlara dayalı kurulan şirketler ile çalışma ilişkileri ve ortaklıklar kurmaya
odaklanıyoruz. Halkla ilişkiler ve medya ilişkileri markamızı “Dışarıya” koymamızı
sağlayacaktır.

5. Üyelik ve Ortaklık

En yeni ve en güncel bağlantılarımızı ve ortaklıklarımızı görmek için DACX Website 'mizi

ziyaret edebilirsiniz.

10. Düzenleme ve Uygunluk

AML ve CTF direktiflerine uymak için pazar lideri Reg Teknolojisi Identity Mind Global ile ortaklık 
kurduk. Çözümleri uyumluluk yükümlülüklerimizi kontrol altında tutmamıza yardımcı olur.

Boru hattında farklı yetki alanlarına sahip birkaç uygulamamız var; ancak gizlilik yükümlülükleri 
nedeniyle ancak bellir bir noktaya gelindikten sonra yayınlanabilir.

Bu nedenle, yönetmelikte yer almayan dijital varlıklardaki evreleri, örneğin; yardımcı Tokenler ve 
takas Tokenleri (BTC, LTC, vb.) ve lisanslarımızı alırken STO'ların tanımına giren Tokenlere 
geçeceğiz.

Aşağıdaki ülkeler şu anda DACX hizmetlerine katılmakta sınırlandırılmıştır ;

Kuzey Kore
Iran 
Suriye
Sudan 
Küba
Amerika

https://dacx.io/
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11. Ek Bölüm
11.1 Resmi DACX Token Cüzdanları
DACX Şirket Cüzdanı = 0x12Fc4aD0532Ef06006C6b85be4D377dD1287a991;

// Melek Cüzdan: Melek Yatırımcılara ilk dağıtım bu cüzdan üzerinden yapılacak 

DACX Melek Cüzdanı = 0xfd961aDDEb5198B2a7d9DEfabC405f2FBa38E88b; 

// Takım Cüzdanı: Takım üyelerine ilk dağıtım bu cüzdan üzerinden yapılacaktır

DACX Takım Cüzdanı = 0xd3544D8569EFc16cAA1EF22D77B37d3fe98CA617;

//Kilitli Cüzdan: Kalan tüm takım fonları en az 1 yıl süreyle kilitlenir

DACX Kilitli Cüzdan = 0x612D44Aea422093aEB56049eDb53a213a3F4689F;

// Kalabalık Satış Cüzdanı: Tüm token satışları (Özel / Ön / Genel) bu cüzdan 

üzerinden yapılacaktır

DACX Kalabalık Satış Cüzdanı= 0x939276d1dA91B9327a3BA4E896Fb624C97Eedf4E;  //

Ödül Cüzdanı: İlk ve gelecekteki ödül kampanyalarımız için ayrılan Tokenleri tutuyoruz 

DACX Ödül Cüzdanı = 0x40e70bD19b1b1d792E4f850ea78691Ccd42B84Ea; 

11.2 Token Sözleşme Kodu

DACX Token Sözleşme Adresi

https://etherscan.io/address/0xf6ba659b419392b722ed63d4f5232822eceff262

DACX Token Sözleşme Kaynak Kodu

https://etherscan.io/address/0xf6ba659b419392b722ed63d4f5232822eceff262#code

DACX Token İzleyicileri

https://etherscan.io/token/0xf6ba659b419392b722ed63d4f5232822eceff262 

https://etherscan.io/address/0xf6ba659b419392b722ed63d4f5232822eceff262
https://etherscan.io/address/0xf6ba659b419392b722ed63d4f5232822eceff262#code
https://etherscan.io/token/0xf6ba659b419392b722ed63d4f5232822eceff262
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AML 

Kara Paranın Aklanmasını Önlemek Kısa tabiri ile “AML” olarak geçen Anti Money Laundering, 
kara paranın aklanmasını önlemek anlamına gelen bir terimdir. Tüm dünya üzerindeki yasadışı 
eylemlerle gelir elde etme pratiğini durdurmak için tasarlanmış bir dizi prosedürden meydana gelir.

AMM 

Pazar Karşıtı Manipülasyon piyasanın serbest ve dürüst işleyişine müdahalede bulunma ve kasıtlı 
olarak, bir ürünün güvenliğinin fiyatı ile ilgili yapay, yanlış veya yanıltıcı görünümler oluşturma 
girişiminde kasıtlı bir girişimin olduğu bir tür piyasa kötüye kullanımı olan piyasa manipülasyonunu 
önler. , emtia veya para birimi.

CFT 

Terörizmin Finansmanı (CFT) ile mücadele, şiddet ve sivillere yönelik şiddet tehdidi yoluyla siyasi, 
dini veya ideolojik amaçlara ulaşmak amacıyla yapılan faaliyetler için fon kaynaklarını araştırmayı, 
analiz etmeyi, caydırmayı ve önlemeyi içerir. 

DLT 

Dağıtılmış bir defter teknolojisi, coğrafi olarak birden fazla alana, ülkeye veya kuruma yayılmış 
çoğaltılmış, paylaşılan ve senkronize edilmiş dijital verilerin bir konsensüsüdür.

DEFI 

Merkezi olmayan finansman, geleneksel finansal ürünleri gereksiz aracı kurumlar olmadan çalışan 
güvenilir ve şeffaf protokollere dönüştürmek için açık kaynaklı yazılım ve merkezi olmayan ağlardan 
yararlanır.
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DİJİTAL VARLIK VE TİCARET BORSASI

DDoS 

Kısaca DoS saldırısı -ya da hizmet reddi saldırısı-, hedef bir ağ ya da web kaynağına meşru 
kullanıcıların erişimini engellemek amacıyla kullanılan bir yöntemdir. Genellikle, hedefin (genellikle 
bir web sunucusu) aşırı miktarda trafikle  yüklenmesi veya hedefin arıza çıkarması ya da topyekün 
çökmesi için kötü niyetli istekler gönderilmesi ile gerçekleşir. 

ERC 20

ERC-20 Ethereum blockchain üzerindeki akıllı sözleşmelerde tokenleri uygulamak için 

kullanılan teknik bir standartlardır. 

FCA 

Mali Davranış Otoritesi (FCA), Birleşik Krallık'taki bir mali düzenleme organıdır, ancak 
Birleşik Krallık Hükümeti'nden bağımsız olarak çalışır ve finansal hizmetler endüstrisi 
üyelerine ücret talep ederek finanse edilir.

ICO 

İlk Coin Arzı (ICO) kripto paraların kullanıldığı bir fon toplama yöntemidir. Kullanımı en çok 

blockchain platformlarını, ürünlerini ya da hizmetlerini tam olarak geliştirmemiş projeler 

arasında popülerdir. Startup kurucularının kendi tokenlarını yarattıktan sonra yatırımcıları 
ICO’larına katılarak projelerine destek olmaya ikna etmeleri gerekir. 

IEO 

İlk Borsa Teklifi, adından da anlaşılacağı gibi, bir şifreleme para birimi değişimi 
platformunda gerçekleştirilir. İlk Para Tekliflerine (ICO) aykırı olarak, bir IEO, DACX gibi, 
yeni çıkarılmış Tokenler ile para toplamaya çalışan start-up   adına bir kripto borsası yoluyla 
yönetilir.

KYC 

Müşterinizi Tanıyın (KYC), müşterilerin kimliğini tanımlayan ve doğrulayan bir işletme 
sürecidir. “Müşterinizi Tanıyın” (KYC) önemi giderek daha fazla önem kazanıyor. “KYC”, bir 
finansal kuruluş (veya işletme) tarafından atılan adımlara atıfta bulunur: Müşterinin kimliğini 
oluşturmak.

MVP 

Asgari uygulanabilir bir ürün (MVP), erken benimseyenleri tatmin etmek için yeterli 
özelliklere sahip yeni bir ürün veya web sitesinin geliştirildiği bir geliştirme tekniğidir.
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DİJİTAL VARLIK VE TİCARET BORSASI

Oauth 2.0 

OAuth2.0, Facebook, GitHub vb. HTTP hizmetlerinde istemci uygulamalarını etkinleştirerek 
kaynak sahibinin kaynaklarına erişmeyi sağlayan açık bir yetkilendirme protokolüdür.

Halka ilk Arz

Halka ilk arz, özel bir şirketten hisselerin ilk satışıdır. Bu, özel bir şirketin ticari faaliyetlerini 
genişletmek için finansal piyasalar yoluyla özsermayeyi yükseltmesi anlamına gelir.

İkincil Piyasa Ticareti

İkincil piyasa ticareti, şirketin ana piyasadaki teklifini satmasından sonra menkul kıymetlerin 
işlem gördüğü yerdir.

SME
Küçük ve orta ölçekli işletmeler (KOBİ'ler) veya küçük ve orta ölçekli işletmeler (KOBİ'ler), 
personel sayıları belirli sınırların altına düşen işletmelerdir. "KOBİ" kısaltması, Dünya 

Bankası, Avrupa Birliği, Birleşmiş Milletler ve Dünya Ticaret Örgütü (DTÖ).gibi uluslararası 

kuruluşlar tarafından kullanılmaktadır.
STO 

STO’lar varlık desteklidir ve yasal yönetime uygundur. Öte yandan, çoğu ICO madeni 
paralarını, kullanıcıların yerel platforma veya merkezi olmayan uygulamalara (DApp’ler) 
erişmelerini sağlayan bir yardımcı program kodu olarak konumlandırmaktadır. Madalyonun 
amacının, yatırım için değil kullanım için olduğunu iddia ediyorlar. Sonuç olarak, ICO 
platformları belirli yasal çerçeveleri atlatır ve düzenleyici kurumların katı yönetişimine kayıt 
olmak veya bunlara uymak zorunda değildir.
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