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1 . RESUMO / ABSTRACT

CloakCoin (Cloak) é uma criptomoeda projetada para facilitar transferências 
anónimas descentralizadas, com segurança e privacidade usando Enigma.

Cloak é uma moeda dupla PoW / PoS (prova de trabalho, prova de 
participação), que se encontra agora na fase de Prova de Participação (juros).

Enigma é o sistema de pagamento privado, seguro e não-rastreável do 
CloakCoin, que constitui a base de desenvolvimento futuro e fornece o 
subjacente sistema de transações para aplicações descentralizadas 
executadas na rede CloakCoin.

Hoje a privacidade é talvez mais importante do que nunca. O ritmo galopante 
do avanço tecnológico ampliou rapidamente os nossos horizontes e 
conectou o mundo como nunca antes. Graças à introdução do Bitcoin em 
2009, as criptomoedas estão a instalar-se a um ritmo constante no mundo 
convencional e podemos agora transferir moeda digital de uma forma segura 
para todo o mundo em um instante, usando o poder da blockchain.

À medida que a adoção das criptomoedas se torna mais generalizada, 
o aumento da regulamentação é inevitável. O que essa regulamentação 
trará continua por ver, mas muitos estão preocupados que possa ser 
excessivamente draconiana e projetada para sufocar alguns dos aspetos 
mais libertários das criptomoedas.



Enigma no seu núcleo é um serviço de mistura descentralizado, fora-de-
blockchain, que permite aos usuários da rede CloakCoin transacionar 
Cloak com privacidade e de forma segura. Foi concebido para garantir que 
o processo de mistura seja seguro e que seja impossível o rastreio da 
transação por parte de observadores terceiros. Isso garante que as moedas 
Cloak dos usuários sejam mantidas seguras durante a transferência e que o 
remetente ou o receptor não possam ser vinculados ou associados através 
de uma análise aos dados da transação. Durante o Cloaking as moedas 
nunca são transferidas para uma parte intermediária, permanecendo 
sempre seguras. Trabalhamos afincadamente para garantir que o sistema 
Enigma recompensa os usuários que ajudam no Cloaking de transferências 
e continuaremos a melhorar o processo para incentivar o aumento de 
participantes ativos. Qualquer pessoa que possua moedas Cloak pode 
participar nas operações de Cloaking, o que lhe possibilita deixar sua 
carteira funcionando no modo Staking / Cloaking permitindo que esta 
ajude a camuflar  transações passivamente e que com isso possa ganhar 
recompensas significativas.



2. ENIGMA V1.0 VISÃO GERAL

Enigma é a primeira iteração pública do sistema de pagamento não-
rastreável, privado e seguro do Cloak. As transações Enigma são 
escondidas (cloaked) por outros usuários que recebem uma recompensa 
por essa assistência. Os outros usuários fornecem entradas e saídas 
para a transação Enigma, tornando impossível determinar a verdadeira 
fonte e destino da transferência de Cloaks. Para garantir a segurança e 
a integridade dos dados na rede de todas as mensagens Enigma para o 
destinatário, as mensagens são encriptadas e é lhes aplicado um hash 
usando o CloakShield. Por favor, consulte a Seção 3 -
‘CloakShield’ para mais detalhes.

2.1. O PROCESSO ENIGMA
(PARA NÓS COM ENIGMA HABILITADO)

ANÚNCIOS ENIGMA
Os nós ENIGMA comunicam entre si na rede Cloak, um nó ENIGMA está 
consciente dos outros nós ativos na rede. A transmissão de anúncios 
ENIGMA alertam os outros nós da nossa chave de sessão pública e do saldo 
disponível para cloaking ENIGMA.

PEDIDOS PARA CLOAKING ENIGMA
Quando um usuário deseja fazer um envio anónimo, elege uma série de 
nós ENIGMA (com saldo reservado para ENIGMA suficientemente alto) e 
solicita a sua assistência. Um nó Enigma pode optar por auxiliar no cloaking, 
para indicar isso envia uma resposta de aceitação ao solicitante. Se um 
nó Enigma não responde de maneira oportuna, ou recusa participar na 
transação ENIGMA, um nó alternativo é eleito e contactado para auxiliar na 
operação de cloaking.



A proteção DDoS (ataque distribuído de negação de serviço ) listará na 
lista negra nós mal comportados durante o restante da sessão. Um nó é 
considerado como mal comportado se recusar repetidamente assinar uma 
transação Enigma ou se recusar retransmitir mensagens Enigma. Durante 
o cloaking os nós ENIGMA utilizam uma troca de chaves de Diffie-Hellman 
Elíptica para obter uma chave partilhada com o nó inicializador ENIGMA que é 
usado para gerar uma chave secreta compartilhada necessária à encriptação 
simétrica de dados RSA-256 entre um nó cloaking e o nó remetente. 

ACEITAÇÃO DE UM CLOAKING ENIGMA
Quando um nó Enigma aceita uma solicitação de “cloaking”, ele fornece uma 
lista de entradas e saídas de transações a serem usadas para a transação 
Enigma. Os valores de entrada fornecidos por um nó de cloaking devem 
ser maiores ou iguais ao valor do envio Enigma (mais quaisquer taxas). As 
saídas são cuidadosamente selecionadas para que correspondam o mais 
próximo possível ao verdadeiro valor da transação Enigma. Se o endereço de 
saída Enigma ainda não tiver sido usado anteriormente, um novo endereço 
é gerado pelo ‘Cloaker’. Se o endereço de saída Enigma já recebeu fundos, 
um endereço existente com atividade similar é escolhido pelo ‘Cloaker’ 
para retornar seus fundos de entrada e para receber a recompensa pela 
assistência enigma.

A TRANSAÇÃO ENIGMA “CLOAKED”(ANÓNIMA)
O remetente Enigma constrói uma transação ‘cloaked’ usando as entradas 
e saídas fornecidas pelos nós Enigma que aceitaram participar. O remetente 
Enigma adiciona as suas próprias entradas e saídas à transação, antes de 
fazer a mistura de todas as entradas e saídas da transação para facilitar 
o “cloaking”. A transação ‘cloaked’ é então encriptada e enviada (usando 
o CloakShield) para cada participante no processo de “Cloaking”. Os nós 
Cloaker verificam a transação para garantir que as suas entradas e saídas 
estão presentes na transação “Cloaked” e que uma ou mais das suas 
saídas também tenham sido recompensadas com taxas suficientes.



Se as verificações da transação forem aprovadas, a transação será assinada 
(SIGHASH_ALL + SIGHASH_ANYONECANPAY), encriptada e retransmitida para 
o remetente Enigma. Assim que todos os Cloakers assinem a transação, o 
remetente Enigma confirma que a transação assinada é válida e a assina. A 
transação está pronta para a submissão à rede. 

2.2.1 . RASTREAMENTO DE  
NÓS DE CLOAKING ENIGMA 

Nós com o Enigma ativo na rede Cloakcoin transmitem anúncios a outros nós. 
Esses anúncios contêm a identificação da chave pública de curva elíptica do 
nó e o saldo atualmente disponível para as operações de cloaking Enigma. Os 
nós mantêm uma lista de outros nós Enigma ativos na rede com que possam 
comunicar para fins de cloaking. As identificações dos nós são geradas a cada 
sessão; reiniciar o cliente irá atualizar a identificação atual. 

1. Cada carteira ao iniciar cria para cada sessão um par de chaves, uma pública 
e uma privada. 

2. A carteira anuncia periodicamente a sua chave pública e o saldo disponível 
para a sessão para os outros nós na rede Cloakcoin.  

3. Os nós acompanham o estado dos outros nós ativos na rede e podem 
comunicar com eles direta ou indiretamente (via Onion Routing CloakShield). 



2.2.2. INICIANDO UMA  
TRANSAÇÃO ENIGMA 

A Alice deseja enviar 10 CLOAK para o BOB usando 5 nós de mistura (cloakers).

1. Alice transmite uma solicitação Enigma à rede, esse pedido contem a sua chave 
pública de sessão Enigma e a quantidade de Cloak que deseja enviar. O O pedido 
é encaminhado de forma segura através de uma série de 5 nós Enigma para 
mascarar o originador. 

2. Catherine tem o ‘Modo Cloaking’ habilitado e cria um canal encriptado pelo 
CloakShield para uma comunicação segura com Alice. Catherine constrói então 
um pacote de resposta Enigma e envia-o de forma segura para Alice. A resposta 
contém uma lista das entradas e saídas de Catherine que Alice irá usar para 
fazer um “Cloaking” à sua transação. 

3. Alice desencripta e processa a resposta Enigma de Catherine e cria uma 
transação Enigma usando as suas próprias entradas e saídas misturadas com 
as entradas e saídas de Catherine. Isso é encriptado e enviado a Catherine 
para assinar. 

4. Catherine desencripta a transação Enigma e executa uma série de verificações 
de integridade à transação para garantir que as entradas e saídas que ela 
forneceu tenham sido usadas corretamente e se ela foi recompensada o 
suficiente. Se a transação Enigma passa os testes, Catherine assina-a,  
encripta e transmite para Alice. 

5. Alice realiza mais verificações à transação recebida antes de ela mesma a 
assinar. A transação é então enviada para a rede (roteada em segurança através 
dos nós Enigma) para inclusão em um bloco 

6. Quando a transação for finalizada, Bob receberá os fundos da Alice e Catherine 
receberá uma recompensa “Cloaking” por auxiliar na transação Enigma. 

7. Devido às entradas e saídas de Catherine refletindo as entradas e saídas 
da Alice, não é possível verificar o verdadeiro remetente e destinatário da 
transação Enigma.



EXEMPLO DE UMA TRANSAÇÃO 
ENIGMA

ALICE deseja enviar anonimamente moedas ao BOB.

Os nós misturadores ENIGMA começam a comunicar

A carteira de ALICE está agora conectada aos nós de mistura.

Os nós misturadores são recompensados   pela transação de Cloaking ALICE.

BOB recebe o pagamento encriptado de ALICE.

 

Qualquer detentor de moedas
pode anunciar-se como um nó
de mistura, também conhecido
por “Cloaker”.

Todos os participantes 
permanecem anonimos e 
comunicam entre si      
através de um canal encriptado      

Uma taxa linear de .2% (>1000 
moedas) a 1% (0 moedas) é 
partilhada entre todos os Cloakers 
participantes.

O sistema funciona perfeitamente               
para garantir total anonimato e 
privacidade.

Cada nó ajuda ALICE
baralhando a transação.

A rede de nós cria uma          
anomização decentralizada     
similar ao Onion Routing TOR.

(–10) CLOAK + (–0.0992) Taxa ENIGMA  
= (–10.0992) total CLOAK 

BOB recebe com sucesso o envio
anónimo de 10 CLOAK.

ALICE (–10.0992) CLOAK

CATHERINE

(+0.0992) CLOAK

BOB (+10) CLOAK



3. CLOAKSHIELD

CloakShield fornece comunicações seguras entre nós na rede cloak 
usando criptografia RSA simétrica apoiada por uma troca de chaves 
de Diffie-Hellman, com o uso de curvas elípticas (ECDH). Isso permite 
que os nós troquem dados de forma segura, fornecendo proteção 
contra snoopers (homem no meio) e impostores (ataque de sybil). O 
cloakShield foi projetado para proteger tanto o Enigma como as aplicações 
descentralizadas CloakCoin , e assegurará que seus dados permaneçam o 
mais privado possível. 

CloakShield permite o envio encriptado de dados para um ou mais 
destinatários. Ao enviar para um único destinatário, a carga útil é 
encriptada usando criptografia RSA com a chave ECDH compartilhada. Ao 
enviar para vários destinatários, a carga útil é criptografada usando uma 
chave única e a chave é criptografada para cada destinatário usando o 
método ECDH/RSA.



GERANDO UMA CHAVE DE ENCRIPTAÇÃO COMPARTILHADA 
Para que Alice e Bob comuniquem com segurança, devem concordar com 
uma chave criptográfica compartilhada. O CloakShield usa o algoritmo ECDH 
para realizar isso: 

• Alice tem a chave privada Enigma dA e chave pública Enigma QA=DAG (onde 
G é o gerador para a curva elíptica). Bob tem a chave privada Enigma dB e a 
Chave pública Enigma QB=dBG.  

• Alice tem a chave pública Enigma de Bob dB dos anúncios Enigma que ele 
envia para a rede anunciando a sua disponibilidade em oferecer assistência. 
Ela usa a sua chave privada dA e a chave pública de Bob QB para calcular o 
segredo compartilhado dAQB=dAdBG (ECDH_compute_key em OpenSSL).  

• Alice então cria um hash SHA256 do segredo e passa o hash para o O método 
OpenSSLEVP_BytesToKey para derivar uma chave criptográfica e IV, que será 
usado para encriptar dados para o Bob (usando criptografia RSA simétrica).  

• Alice é agora capaz de criar mensagens seguras Cloakshield para o Bob. 

Quando Bob recebe uma mensagem “Cloak Shielded” de Alice, ele lê a chave 
pública de Alice do cabeçalho da mensagem e gera a mesma chave de 
segredo compartilhado que a Alice, conforme as etapas acima (com a sua 
chave secreta, em vez da chave de Alice). 

A carteira Cloak mantém uma lista de chaves CloakShield ativas e verificará
a lista por qualquer chave CloakShield existente antes de gerar uma.



DADOS CLOAKSHIELD
O CloakShield permite que objetos de dados Cloak sejam transmitidos em 
série e de forma segura a um ou mais destinatários. Um cabeçalho de pacote 
de dados CloakShield contém a chave pública Enigma do remetente e os 
hashes das chaves públicas dos destinatários. 

Os cabeçalhos CloakShield contêm um hash de verificação, que é gerado 
usando a chave pública do remetente e os dados brutos não criptografados. 
Este hash é verificado durante a descodificação dos dados CloakShield para 
garantir que a informação do destinatário presente no cabeçalho coincida 
com a chave de encriptação e que os dados não foram alterados.  

ONION ROUTING CLOAKSHIELD
O Onion Routing (roteamento cebola) é uma técnica (usada pelo TOR) 
para comunicação anónima através de uma rede informática. Numa 
rede Onion Routing, as mensagens são encapsuladas em camadas de 
criptografia, análogas às camadas de uma cebola. Os dados encriptados 
são transmitidos através de uma série de nós de rede chamados Onion 
Routers (roteadores cebolas), cada um dos quais “descasca” uma única 
camada, descobrindo o próximo destino dos dados. Quando a camada final é 
descodificada, a mensagem chega ao seu destino. O remetente permanece 
anónimo porque cada intermediário apenas conhece a localização dos nós 
imediatamente anteriores e os seguintes.



ANALOGIA COM O ONION ROUTING
A inclusão da funcionalidade onion routing à rede Enigma (através do 
CloakShield) permite que os nós comuniquem indiretamente para contornar 
análises de tráfego. Isso dificulta as tentativas de determinar quais são 
os nós que comunicam entre si ou quais os nós que enviam transações 
para a rede CloakCoin. Quando um nó Enigma deseja comunicar com outro 
nó Enigma, ele seleciona uma série de outros nós Enigma para atuarem 
como retransmissores da comunicação. Cada camada encriptada só 
pode ser desencriptada pelo retransmissor pretendido [para o qual a 
camada específica foi encriptada]. Depois de desencriptar uma camada, o 
retransmissor passa os dados para o próximo nó de retransmissão. Esse 
roteamento continua até que os dados atinjam o destinatário pretendido 
e que todas as camadas tenham sido desencriptadas pelos nós de 
retransmissão selecionados. Devido à natureza independente da rede 
Enigma, os nós de saída não são necessários e o CloakShield garante que 
não haverá risco de um nó retransmissor ler ou alterar dos dados. 



4. ENDEREÇOS FURTIVOS

Cloak usa o sistema Enigma para promover transações privadas/seguras.

CLOAKSHIELD COMUNICAÇÕES NÓ PARA NÓ
Na inicialização, cada carteira Cloak gera um par de chaves [NID_
secp256k1] (Cloaking Encryption Key/CEK) para permitir que estas derivem 
segredos ad-hoc com a sua chave privada e a chave pública do destinatário 
recorrendo ao ECDH. Esta comunicação constitui a base em todas as 
comunicações de nó para nó relativas ao Enigma. Consultar ‘src/enigma/
cloakshield.h/.cpp’ para mais informações. Esta comunicação encriptada e 
baseada em ECDH também é utilizada para dados encaminhados pelo onion-
routing, que é tratado pelo CloakShield.

Quando o encaminhamento onion-routing está ativo, o cliente tentará 
construir uma rota cebola válida, para os dados, usando a lista de pares 
Enigma de que está ciente. O nó pode não ter uma conexão direta com os 
pares Enigma, mas isso não é necessário porque os pacotes CloakData 
(dados empacotados com o CloakShield) são retransmitidos de ponto a 
ponto. Uma rota cebola geralmente consistirá em 3 rotas distintas para o 
nó de destino, com 3 saltos de nó por rota. São usadas várias rotas para 
lidar com situações em que um nó de roteamento fica offline.

Os nós enviam periodicamente um anúncio Enigma (src/enigma/
enigmaann.h) aos pares divulgando os seus serviços para o onion-routing. 
Outros nós na rede armazenam os anúncios (até expirarem ou serem 
substituídos por uma atualização) e usam-nos para construir as rotas onion.



EXEMPLO DE UMA TANSAÇÃO COM ENDEREÇO FURTIVO
Quando um nó envia uma transação Enigma para um endereço furtivo,
acontece o seguinte: 

1. O remetente gera entradas para cobrir o montante enviado, a recompensa 
Enigma e a taxa de rede (1% para 0 moedas até 0,2% para mil e mais moedas).  

2. O remetente gera um objeto CloakingRequest (contendo um endereço furtivo 
descartável e usado unicamente para este pedido). 

3. O remetente gera entre 2 a 4 endereços descartáveis de pagamento furtivo 
usando o endereço furtivo do destinatário e divide aleatoriamente o montante 
enviado entre os endereços. 

4. O remetente decide quantos participantes serão usados. Entre 5 a 25 
participantes podem ser escolhidos (cada participante recebe 80 a 120% de 
um dividendo igualmente distribuído proveniente da taxa Enigma). 

5. O remetente encaminha através de onion-routing o CloakRequest (pedido de 
Cloaking) para a rede. O pedido contem o “montante do envio” para que os 
Cloakers saibam quanto reservar para a transação. 

6. O Cloaker capta o CloakRequest e decide participar. 

7. O Cloaker fornece X entradas para o remetente um endereço furtivo e um hash 
furtivo (para o seu troco). 

8. O Cloaker envia CloakingAcceptResponse para o remetente. A mensagem 
contém o endereço furtivo, o sigilo furtivo e as entradas TX. 

9. O remetente espera até que Cloakers suficientes aceitem. 

10. O remetente cria a transação Enigma usando as suas próprias entradas e as 
entradas do Cloaker. As entradas são embaralhadas. 

11. O remetente cria saídas TX para todos os Cloakers. As saídas dividem 
aleatoriamente o troco e retornam. Isso também aloca a recompensa de Cloaking 
para os Cloakers. 



12. O remetente cria os seus próprios endereços de troco para a TX Enigma. São 
endereços de pagamento furtivo usados apenas uma vez.

13. O Remetente calcula a taxa de TX da rede e subtrai esse valor do próprio 
retorno de troco.

 
14. O remetente envia a TX Enigma para os Cloakers assinarem.
 
15. Os Cloakers verificam a TX para garantir que suas entradas estão presentes e 

corretas e que existem endereços de pagamento únicos vinculados a um dos 
seus endereços furtivos com um pagamento que excede o valor da entrada.

 
16. Os Cloakers assinam ou rejeitam a TX e enviam assinaturas para o remetente.
 
17. O remetente agrupa as assinaturas e transmite a TX finalizada e assinada 

para a rede.
 
18. Os nós examinam as transações recebidas procurando pagamentos furtivos 

e Enigma, detetando quaisquer pagamentos ou retornos. Pares de chaves e 
endereços são gerados para quaisquer pagamentos correspondentes e as 
chaves/endereços gerados são guardados na carteira local.

5. O FUTURO DO ENIGMA – 
DESENVOLVIMENTO ADICIONAL

Enigma é o núcleo do CloakCoin e continuará a ser desenvolvido e 
melhorado à medida que avançamos com CloakCoin. Alguns dos recursos 
planeados para futuras revisões: 

ALGORITMO PROOF-OF-STAKE (PROVA DE PARTICIPAÇÃO) MELHORADO
A prova de participação (PoS) é um método de proteção de uma rede de 
criptomoeda e depende dos utilizadores provarem a propriedade de moedas 
antes de poderem assinar blocos. 



De grosso modo, a probabilidade de assinar um bloco é proporcional à
quantidade de moedas detidas, alguém que possua 1% da quantidade total 
de moedas poderá assinar 1% de todos os blocos de prova de participação. 
Em comparação com a abordagem da prova de trabalho (PoW), a prova de 
participação requer um poder computacional significativamente menor e 
portanto, menos consumo de energia.

IDADE MOEDA (COIN AGE) E PROVA DE PARTICIPAÇÃO LINEAR
Fundamental para a maioria das implementações de prova de participação, 
incluindo a CloakCoin, é o conceito de Coin Age. Essencialmente, é uma 
medida de tempo que um detentor de moeda possui as moedas sem gastá-
las ou movê-las. A partir do momento em que uma transação é concluída, 
as moedas que fizeram parte dessa transação começam a acumular Coin 
Age (que começa em zero). Na sua forma mais simples, intitulada “idade de 
moeda linear” ( linear coin age) as moedas irão acumular um minuto/hora/dia/
ano de Idade Moeda a cada minuto/hora/dia/ano de idade. Por exemplo, uma 
pessoa que detém 365 moedas por 100 dias acumula 36.500 “moedas-dia” 
de idade moeda, ou aproximadamente 100 ‘moedas-ano’ ( A ‘moeda-ano’ tem 
conta os anos bissextos,  portanto não está definida para 365 dias mas sim 
para aproximadamente 365,24 dias).

As implementações de Prova de Participação Linear atraíram críticas em 
relação à Coin Age. Muitos argumentam que a prova de participação linear 
incentiva a acumulação de moedas (o que pode ter um efeito prejudicial na 
negociação e no volume de transações). Outro argumento válido contra a 
prova de participação linear diz respeito ao efeito que pode ter na segurança 
da rede. As implementações lineares de prova de participação sofrem muitas 
vezes devido aos utilizadores se conectarem periodicamente à rede Cloak 
para “apostar” as suas moedas e depois desconectam-se uma vez que a 
Coin Age foi destruída. O utilizador aguarda então até que a Coin Age da 
moeda seja reposta antes de repetir o processo de conexão-participação-
desativação. Isto não oferece a melhor segurança para a rede, um algoritmo



de prova de participação que recompensa a participação frequente ou 
constante seria mais benéfico para o CloakCoin e outras moedas de prova 
de participação relacionadas.

Para garantir que os Cloakers Enigma sejam recompensados tão 
amplamente quanto possível, o Coin Age deve ser removido do algoritmo 
prova de participação CloakCoin. Isso garantiria que os Cloakers 
recebessem por completo as recompensas da participação e de Enigma 
Cloaking. A introdução de uma componente de velocidade no cálculo de 
recompensas de participação recompensaria ainda mais os nós ativos 
de Cloaking Enigma, incentivando os utilizadores a participar no Cloaking 
Enigma aumentando ainda mais a sua remuneração para além das 
recompensas obtidas no Cloaking. 

Além de oferecer maiores recompensas aos usuários que participam 
ativamente, um algoritmo de prova de participação melhorado também 
fornece as melhorias acima mencionadas na segurança da rede.

COMBINANDO E DECOMPONDO TRANSAÇÕES ENIGMA
Atualmente o Enigma cria uma única transação ‘Cloaked’ por transferência.
Estamos a trabalhar numa atualização da estrutura Enigma que irá permitir que 
múltiplas transações Enigma sejam combinadas numa super-transação Enigma. 
Isso proporcionará ainda maior anonimato aos usuários de Cloak. Esta extensão 
permitirá que os utilizadores selecionem como entidades cooperativas não 
só número de Cloakers também o número de transações  Enigma.

A incorporação desta funcionalidade, continuará totalmente 
descentralizada, privada e segura. Outro aprimoramento que está a ser 
desenvolvido pela Cloak Team é a habilidade de se fazer um ‘Cloak’ de uma 
grande quantidade de Cloak como se tratasse de uma série de transações 
Enigma menores. Para conseguir isso, um utilizador escolheria a quantidade 
de Cloak que gostaria de enviar Cloaked para um endereço. O CloakCoin 



trabalharia em segundo plano para criar uma quantidade de transações 
menores, com um montante uniforme, que pode ser Cloaked e submetido 
à rede Cloak durante um período de tempo definido. Este processamento 
em lote será compatível transações “combinadas” Enigma, fornecendo 
proteção de adicional “cloaking” para as transferências. 

6. PERGUNTAS FREQUENTES

P. COMO É QUE OS CLOAKERS ASSISTEM NUMA TRANSAÇÃO ENIGMA?
Os Cloakers fornecem uma ou mais entradas que são usadas para fazer um 
“Cloak” à entrada do remetente. Os Cloakers também fornecem uma série 
de endereços de retorno que servem para retornar a sua contribuição e 
também para receber a taxa de recompensa. Os endereços de retorno são 
cuidadosamente escolhidos para priorizar endereços com atividade. Isso 
torna muito mais difícil realizar análise de blockchain para identificar o 
verdadeiro resultado de uma transação Enigma. O sistema Enigma também 
verificará o endereço de destino para que as saídas ‘Cloaked’ espelhem a 
saída verdadeira o mais próximo possível. 

P. QUANTO TEMPO DEMORA A COMPLETAR UMA TRANSAÇÃO ENIGMA? 
Está especificado que as transações Enigma fiquem concluídas em um 
minuto. Os nós de Cloaking que assistem uma transação Enigma reservarão 
o fundos necessários até que a transação Enigma seja concluída ou o 
tempo expire. No caso de uma transação Enigma expirada ou abortada, os 
fundos são desbloqueados localmente para reutilização.

P. COMO AFETA O ENIGMA O PROCESSO DE STAKING?
Quaisquer moedas utilizadas numa transação Enigma (seja como 
Remetente ou Cloaker) terão a sua idade moeda (coin age) reinicializada. 
No entanto, deve-se notar que participar no Cloaking fornece um retorno 



muito maior do que o staking. A equipe Cloak está a trabalhar para revisar o 
algoritmo Enigma no futuro hard-fork (Enigma 1.1). Para mais detalhes, por 
favor, veja a Seção 5 - “O Futuro do Enigma - Desenvolvimento Posterior”.

P. É IMPOSTO ALGUM MONTANTE NO SALDO DE CARTEIRA PARA 
SE SER UM CLOAKER ENIGMA? 
Você pode oferecer os seus serviços de Cloaking, independentemente do 
saldo da sua carteira CloakCoin. Quando o Enigma estiver habilitado, a 
carteira CloakCoin irá reservar uma parte do seu saldo para participar no 
Cloaking Enigma, para a qual você ganhará uma recompensa de participação. 
O valor de reserva padrão é de 50%, mas esse valor pode ser ajustado pelo 
usuário. O valor escolhido será aleatorizado para evitar a vinculação de 
anúncios Enigma pelo saldo de Cloaking anunciado. 

É de notar que as carteiras com maior saldo têm maior chance de serem 
escolhidas como Cloaker, pois são mais propensas a ter o saldo necessário 
de Cloaking para transações Enigma maiores. 

P. QUAL A PROTEÇÃO CONTRA UM ATAQUE DE TEMPORIZAÇÃO 
ONDE ALGUÉM ANALISA A BLOCKCHAIN PROCURANDO ENTRADAS 
E SAÍDAS IDENTICAS? 
As transações Enigma agrupam as saídas e é assegurado que têm múltiplos 
resultados de correspondência equivale para “encobrir” a saída do destinatário.

P. PODE O ORIGINADOR DE UMA TRANSAÇÃO ENIGMA SER
DEMARCADO AO SE EXAMINAR A ASSINATURA DO SCRIPT E 
ASSIM DETERMINAR A ORDEM DE ASSINATURA? 
Não. Durante o processo de assinatura, a ordem da assinatura do script 
é aleatorizada durante a combinação de assinaturas. O remetente e os 
Cloakers participantes fazem isso.



P. PODE UM INTRUSO MONITORIZAR A REDE PARA DETETAR A 
SUBMISSÃO DE TRANSAÇÕES DE SAÍDA ENIGMA NA REDE E 
ASSIM DETERMINAR O VERDADEIRO REMETENTE?
Não. Todas as partes submetem as transações Enigma para a rede de forma 
aleatórica. Isto fornece mitigação contra tais ataques de espionagem.

P. O ENIGMA OBRIGA A UM HAR-FORK DA REDE CLOAK?
Não. Os clientes CloakCoin mais antigos podem lidar com as transações 
Enigma sem problemas, mas não poderão criá-las ou participar no processo 
de “cloaking”. No entanto a próxima revisão do Enigma, exigirá um hard-fork 
devido a mudanças no algoritmo de Prova de Participação, e no suporte de 
opcodes de scripts para eventuais características de mercado (tal como 
Block Escrow).

P. QUAL É O NÚMERO MÁXIMO DE CLOAKERS QUE PODEM
ASSISTIR EM TRANSAÇÃO DE ENIGMA?
O número máximo de Cloakers é fixado em 25. O sistema Enigma é
flexível e este número pode ser facilmente estendido.

P. QUANTO É A TAXA PAGA POR UMA TRANSAÇÃO ENIGMA?
1% para 0 moedas e até 0,2% para mil ou mais moedas. Este valor é 
usado para recompensar os nós Enigma que ajudam a fazer o cloaking 
da transação (anonimizam a transação). A taxa é então misturada com a 
transação e dividida entre os Cloakers. Não é apenas uma recompensa para 
os participantes também é usada para tornar impossível determinar o valor 
da transação. Cada participante recebe 80-120% de uma parte igualmente 
dividida de uma transação Enigma.



P. COMO É DETERMINADO O VALOR DA TAXA ENIGMA?
A percentagem da taxa Enigma cobrada por cada transação:

P. COMO SE PROTEGE O ENIGMA CONTRA INTERVENIENTES 
MALICIOSOS?
O sistema Enigma possui ampla proteção DDoS colocando nós com mau 
comportamento na “lista negra” durante a duração de uma sessão. Se 
um nó Enigma se recusar repetidamente a assinar, ele será excluído 
dos convites Enigma Cloaking durante o tempo restante da sessão 
atual. Estamos atualmente pesquisando metodologias adicionais para 
penalizar ainda mais os nós Enigma não cooperativos e provavelmente 
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implementaremos um sistema que exigirá que os Clientes depositem em 
escrow uma taxa nominal e reembolsável que poderia ser reivindicada como 
uma penalidade nos casos em que um nó tenta bloquear uma transação 
Enigma ao se recusar a assinar a transação finalizada. Deve-se notar que, 
embora os nós maliciosos possam tentar dificultar uma transação da 
Enigma, eles não conseguem roubar ou desviar os fundos.

P. COMO SÃO AS TRANSACÇÕES FURTIVAS E ENIGMA 
DETECTADAS / RECEBIDAS?
Todas as transações recebidas são verificadas. As transações furtivas 
são verificadas primeiro ( usando a chave pública efémera padrão contida 
na saída OP_RETURN TX aleatória). Depois disso, as transações Enigma 
são verificadas. As transações Enigma também usam uma chave publica 
efémera, mas os pagamentos usam um passo adicional envolvendo uma 
outra chave derivada. As saídas Enigma são geradas usando um hash da 
chave pública efêmera, um hash do endereço furtivo e o índice de saída.    

Ao analisar as transações da Enigma, os endereços de pagamento do índice 
zero são gerados para cada endereço furtivo [HASH(ephemeral_pubkey, 
hash_stealth_secret, 0)]. Se uma correspondência for encontrada para 
o índice zero de um endereço furtivo, endereços adicionais são gerados 
para os índices restantes [num_tx_outputs] e estes são verificados para 
detetar pagamentos. Consulte FindEnigmaTransactions em wallet.cpp para 
mais informações. 

Um método de varredura semelhante é empregado pelos Cloakers 
antes de assinar uma TX Enigma para garantir que sejam reembolsados 
corretamente. Consulte GetEnigmaOutputsAmounts em wallet.cpp para 
obter mais informações.
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