
A regra da distância

O mundo é pequeno.
Não é uma questão de geografia, mas de conexão.

A Alice conhece o Bernardo, o Bernardo está a 1 passo da Alice.
O Bernardo conhece o Carlos, o Carlos está a 1 passo do Bernardo.
O Carlos conhece a Dália, a Dália está a 1 passo do Carlos.
A Alice não conhece o Carlos nem a Dália, mas graças ao Bernardo, o Carlos está a 2 passos da Alice, e a
Dália está a 3 passos da Alice.

Uma teoria afirma que estamos todos a seis graus de separação de qualquer pessoa no mundo.
https://pt.m.wikipedia.org/wiki/Teoria_dos_seis_graus_de_separa%C3%A7%C3%A3o

Rede de confiança

Portanto, estamos todos próximos uns dos outros graças aos vínculos que temos de uma pessoa a outra. A
rede de confiança simplesmente identifica na blockchain os vínculos tecidos entre os seres humanos.
Uma conta de co-criador muito distante das demais seria a de alguém que não tece vínculos suficientes ou
mais provavelmente um ser imaginário (uma conta falsa).
Daí esta regra de 5 passos.

Aplica-se apenas aos membros referentes (os membros que têm mais vínculos), e aceita que 20% desses
membros estejam a mais de 5 passos de distância.

Cuidado: os passos são contados apenas numa direção: 
A Alice certifica a Bárbara. A Bárbara está a um passo da Alice.
Mas se a Alice não é certificada pela Bárbara, ela não está a um passo da
Bárbara.  A Bárbara  precisa  de  certificar  a  Alice  para  que  o  processo
funcione no sentido inverso.

Então, é inútil  certificares os membros referentes para te aproximares da rede. Em vez disso, tens que
aproximar-te deles para que eles te certifiquem.

Resumo

Para se tornar e permanecer um cocriador da moeda, o candidato deve estar a menos de 5 passos de 80%
dos cocriadores referentes.

A percentagem de membros indicados em menos de 5 passos é chamada de qualidade do dossier ou
distância.
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