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Deze technische notities zijn bedoeld om de kenmerken 
en concepten van de Private Instant Verified Transaction 
cryptovaluta formeel te documenteren en te beschrijven. 
Dit specifieke document zal grondig de technische details 
uitleggen van het Seesaw beloning balans systeem samen 
met de bedoelde voordelen.  
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INTRODUCTIE

De meerderheid van cryptovaluta die gebruik maakt van masternodes 
verdelen hun block beloningen evenredig over de mining en masternode 
distributie mechanismen. De bedoelde eerlijkheid van deze beloning 
distributie kan worden ondermijnd door de groei van masternodes in 
eigendom van grote investeerders zonder limieten wat leidt tot potentiële 
centralisatie van het budgetering systeem zoals het hebben van een 
meerderheid van aandeelhouders in een bedrijf. De additionele voordelen 
van masternodes kunnen leiden tot minder gebruikers die Proof of Stake 
(PoS) mining activiteiten uitvoeren wat de veiligheid van het PoS netwerk 
verlaagd. 

Masternodes leveren wel een waardevolle service en zouden beloond 
moeten worden voor die service, maar ons doel is hier niet om veel meer 
te belonen dan voor die extra service die zij leveren. Wij zijn namelijk van 
mening dat dit onevenredig ten goede komt aan masternode bezitters 
boven andere gebruikers van het systeem en uiteindelijk leidt tot een grotere 
mate van centralisatie.
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Om dit probleem te overwinnen was 
het kenmerk geschetst in dit document 
ontwikkeld en geïmplementeerd met 
de enige intentie om de veiligheid van 
het PoS netwerk veilig te stellen. Dit is 
bereikt door het ontwikkelen van een 
stimulans om te staken wat vervolgens 
de liquiditeit in beurzen bevordert en 
de groeisnelheid en telling van het 

masternode netwerk regelt.
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PIVX OVERZICHT

Private Instant Verified Transaction, PIVX, is een privacy gefocust 
gedecentraliseerd open source cryptovaluta gelanceerd op 1 februari 2016 
onder de naam Darknet (DNET) voordat het professioneel re-branded 
was naar PIVX. De initiele Proof of Work (PoW) distributie fase eindigde in 
augustus 2016 wanneer DNET overging naar de huidige Proof of Stake (PoS) 
fase. 

PIVX draait op het Blackcoin PoS 2.0[1] protocol en is gebaseerd op de Bitcoin 
core 0.10.x code base. Het gebruikt een netwerk van masternodes[2] voor 
een open, zichtbaar, gedecentraliseerd bestuur en verhoogde transactie 
privacy. Het voornaamste doel van PIVX is om bijna onmiddellijke private 
transacties te behalen en een bestuur dat helpt om het netwerk te in stand te 
houden ten behoeve van alle betrokken gebruikers. 

Hoewel we goed op weg zijn om dit te bereiken, zijn enkele functies in 
ontwikkeling en zouden in de nabije toekomst moeten verschijnen.

3



www.pivx.org media@pivx.org

PIVX heeft een open taak en ontwikkel omgeving en een zeer toegankelijk 
ontwikkel team gebruikmakende van verschillende sociale netwerk kanalen 
inclusief social media. Het ontwikkel team heet iedereen welkom om aan 
te sluiten, ongeacht of er technische expertise is of niet. We moedigen 
mensen aan gewoon dingen te doen in plaats van het hebben van veel 
poortwachters of een hiërarchische structuur waarbij goedkeuringen nodig 
zijn om vooruit te kunnen. 

Bezoek pivx.org voor meer specifieke details.
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PROOF OF STAKE 2.0 OVERZICHT 

MASTERNODES OVERZICHT

Om consensus te bereiken heeft Proof of Stake 2.0 (PoS) nodes nodig die 
portemonnee software draaien die bewijzen munten te hebben in de 
blockchain om blokken met transacties te verifiëren. De participerende 
nodes ontvangen een aantal blokken in proportie met hun stake per set 
periode als een vorm van beloning.

Dit betekent dat met veel participerende nodes (met ongeveer 
evenveel munten) het netwerk erg veilig wordt vanwege de verhoogde 
moeilijkheidsgraad van het hebben van een meerderheid van munten in het 
netwerk.

Masternodes zijn nodes die dezelfde portemonnee software draaien op 
dezelfde blockchain om extra services te verlenen aan het netwerk. Deze 
services bevatten coin mixing voor verhoogde privacy van transacties, 
instant transactions en een gedecentraliseerd bestuur dat zorgt voor een 
gedecentraliseerd budgetering systeem met onmuteerbare voorstel- en 
stemsystemen.

Om zulke services te verlenen krijgen masternodes ook een bepaald deel 
van de beloning van elk block. Dit kan dienen als passief inkomen voor de 
masternode eigenaren minus de kosten om de masternode te draaien.
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HOOFD KENMERK OVERZICHT

Om een evenredige ratio tussen staking nodes en masternodes in het 
netwerk te promoten heeft het PIVX team een variabel Seesaw beloning 
balans systeem ontwikkeld dat dynamisch de block grootte aanpast tussen 
de masternodes en de staking nodes.

Elke PIVX PoS block beloning is opgesplitst met 10 toegekend aan het 
budgettering systeem en 90% toegekend aan zowel de masternodes en de 
staking mining beloning. Het beloning gedeelte wordt verder dynamisch 
opgesplitst via het Seesaw beloning balans systeem tussen masternodes en 
staking nodes.

De logica is in de basis simpel. Hoe hoger het masternode aantal, hoe lager 
het beloning gedeelte van elk PoS block dat uitbetaald zal worden aan de 
masternodes en hoe hoger de beloning voor de staking nodes. Omgekeerd, 
wanneer het masternode aantal lager wordt zal het beloning gedeelte 
verhoogd worden en het staking beloning gedeelte verlaagd worden.

De PoS block beloning start met een ratio van 9 tot 1 naar masternodes 
wanneer het aantal munten vastgezet in masternodes lager is dan 1% van 
de totale munten voorraad. Maar wanneer het aantal munten vastgezet 
in masternodes hoger gaat dan 41,5% van de totale aantal PIVX munten 
voorraad zal de block beloning verschuiven met meer dan 50% van de block 
beloning naar de staking nodes.
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Dit heeft het effect dat het minder aantrekkelijk is om meerdere 
masternodes in te zetten omdat het in potentie de winstgevendheid 
aanzienlijk verlaagd in vergelijking met het staken wat minder 
onderhoudskosten heeft.

Deze drempel was gekozen omdat het een sterk netwerk van 
winstgevende masternodes mogelijk zou maken en tegelijkertijd een 
stimulans zou creëren voor ca. 60% van de totale munt voorraad om 
beschikbaar te zijn om te staken om het netwerk te beveiligen en om de 
liquiditeit te behouden.

Een ander bedoeld voordeel en doel van het Seesaw beloning balans 
systeem is om te waarborgen dat het winstgevender is voor gebruikers 
die masternodes draaien dan het staken van hetzelfde aantal munten, 
onder normale omstandigheden om onder de evenwichts drempel te 
zijn. De reden hiervan is te wijten aan de extra kosten, het risico en de 
tijd in verband met het onderhoud van de masternodes die groter zijn 
dan staking alleen.
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SEESAW EFFECT

De volgende grafiek laat het block beloning aantal (Y as) voor de masternodes 
(ROOD) en de staking nodes (BLAAUW) zien ten opzichte van het percentage 
van de totale munt voorraad vastgezet in masternodes (X as) startende vanaf 
block 648,000 (midden mei 2017) waar elke block beloning gefixeerd is op 5 
PIV. 

De volgende grafiek laat het theoretisch jaarlijkse percentage rendement zien 
startende vanaf block 648,000 waar elk block gefixeerd is op 5 PIV met een 
interval van 60 seconden. (1440 blokken per dag) 
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De RODE lijn vertegenwoordigd het rendement van masternodes wanneer er 
nul onderhoudskosten zijn per masternode en de GROENE lijn is de logische 
masternode rendement curve op een hypothetisch scenario wanneer er 
jaarlijkse onderhoudskosten zijn van $300 per masternode met de prijs van 
elke PIV op $1 USD.
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CODE LOGIC WALKTHROUGH
De logica is bedoeld om zo simpel mogelijk te zijn terwijl het effectief is. Dit is 
om de stabiliteit ervan te waarborgen, om gemakkelijk de uitkomst te kunnen 
bepalen en de logica te verbeteren als dat nodig is.

if (mNodeCoins <= (nMoneySupply * .01) && mNodeCoins > 0) { 
    ret = blockValue * .90;
}

De blockValue is het totale aantal munten per block. Deze waarde is 
vermenigvuldigd met de variabele ratio die wordt bepaald door het percentage 
van de masternode munten, mNodeCoins) in relatie tot de totale munten 
voorraad (nMoneySupply). De uitkomst ret waarde is het aantal munten voor het 
gedeelte masternode beloningen. 

Bovenstaand voorbeeld laat de eerste gebruikte logica zien om te de hoogste 
masternode gedeelte betaling te bepalen. Je kan zien dat wanneer mNodeCoins 
minder of gelijk is dan 1% van de munt voorraad (nMoneySupply) en ook groter 
dan 0, de rendement block beloning waarde voor de masternode 90% zal zijn 
van de PoS block (ret = blockValue * .90). 

Deze logica loopt door voor elke verhoging in set percentages helemaal tot 
mNodeCoins minder is of gelijk is aan 99% van de munt voorraad.  

else if (mNodeCoins <= (nMoneySupply * .99) 
 && mNodeCoins > (nMoneySupply *.987)) {
    ret = blockValue * .05;
}
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Elke mNodeCoins waarde die verder gaat dan 99% van de totale munt 
voorraad zal een gefixeerde waarde teruggeven gelijk aan 1% van de 
blockValue. De verwachting is dat het nooit tot dit punt zal komen maar de 
logica is compleet om te voorzien in elke mogelijke uitkomst.

else {
    ret  = blockValue *   .01;
}

Dit Seesaw beloning balans systeem algoritme startte initieel met enkel 16 
percentage stappen. Sindsdien is het verbeterd en nu heeft het een totaal 
van 105 percentage stappen voor het variabele seesaw algoritme dat zorgt 
voor een veel gedetailleerdere stap grootte.
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SAMENVATTING 

Het Seesaw beloning balans systeem dat PIVX gebruikt, voorziet in vele 
voordelen over beloning split methodes die gebruikt worden door de 
meerderheid van Proof of Stake cryptovaluta die masternodes gebruiken.

1. Het kan indirect invloed hebben op het totale aantal masternodes in het 
netwerk door de beloning te variëren om de winstgevendheid te veranderen 
versus staking.
2. Bevordert staking door het verhogen van het beloning gedeelte wanneer 
het aantal masternodes hoog is en zo een hoog niveau van netwerkbeveiliging 
handhaaft.
3. De winstgevendheid van de masternode wordt hoger gehouden dan staking 
zolang het masternode aantal onder de evenwichtsdrempel blijft. (Ongeveer 
40% van munt voorraad)
4. Hiermee kunnen alle munt eigenaren worden beloond voor het houden van 
munten in plaats van alleen de eigenaren van de masternodes, wat resulteert in 
een eerlijker en minder gecentraliseerd systeem.
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TOEKOMSTPLANNEN 

Omdat het Seesaw beloning balans systeem nog relatief nieuw is (enkel 5 
maanden oud ten tijde van dit schrijven), zal er wellicht fine tuning nodig zijn 
wanneer het netwerk groeit indien er betere drempels effectiever worden 
beschouwd. Maar zelfs in de eerste 5 maanden van PoS met meer dan 1400 
masternodes die meer dan 30% van de munt voorraad bezitten heeft het 
algoritme bewezen naadloos te werken zoals ontworpen.
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SOURCE CODE 

GITHUB
https://github.com/PIVX-Project/PIVX/blob/v2.1.6/src/main.cpp#L1786 

LINKS
BTC ANNOUNCE THREAD https://bitcointalk.org/index.
php?topic=1262920.0 

Officiele website 
https://pivx.org Masternode Payment Information 
http://178.254.23.111/~pub/DN/DN_ masternode_payments_stats.html
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