
 
 GCWine GCW Bep20 ტოკენის და DEx-ის სპეციფიკაციები:
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 GCW Token Test ჭკვიანი კონტრაქტის ტესტი. 
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BEP20 ტოკენი

მთლიანი მიწოდება: 105 000 000 000 000 000 000 000
 
დექსი: 735 000 000 000 000 000 000 00
 
ფასი: 
წინასწარი გაყიდვის ფასი 1 ტოკენი  = 0.1 * 10 ^ -15 Bnb 

საჯარო გასაყიდი ფასი: 1 ჟეტონი = 0.16 * 10 ^-15

წინასწარი გაყიდვის მაჩვენებელი = 10 000 000 000 000 000

საჯარო გაყიდვების მაჩვენებელი = 6 250 000 000 000 000

GCWine GCW Bep20 კონტრაქტი: Bep20 Token ყველა სტანდარტული ფუნქციონალობით, 
რასაც მოჰყვება openZeppelin-ის იმპლემენტაციები.

Token
BEP20

Ownable

__constr__

setTokenSale

setTokenLocker

sendLockedTokens

unlockTokens

unlockAllTokens

 amountOfClaimableTokens

recoverBEP20

 __constr__

 __constr__

onlyOwner

onlyOwner

onlyOwner

onlyOwner



 

Token Smartcontract (დამატებული ფუნქციები) 

ფუნქციები:

 lockTokens (_claimer, _amount, _releaseDate): 

ზღუდავს 

(მხოლოდ მფლობელი) 

The token Contract-ის მფლობელს შეუძლია ტოკენების დაბლოკვა 
მოწოდებით -ჟეტონების მომჩივნის მისამართი - ჩაკეტილი ნიშნების 
რაოდენობა - დროის ანაბეჭდი, რომლის განბლოკვაც შესაძლებელია. 

დროის შტამპისთვის გამოიყენეთ Epoch time stamp Converter 

https://www.epochconverter.com/

UnlockTokens (_claimer, _index) :
 

დრო (ნებისმიერს შეუძლია დარეკოს და გამოუშვას ტოკენები, თუ 
გამოშვების დრო დაკმაყოფილებულია) 

მომხმარებელს მოუწევს მიაწოდოს: 
- მომჩივნის მისამართი 

-დაბლოკილი ტოკენების ინდექსი, ამდენად მას შეიძლება ჰქონდეს 
მრავალი ჩაკეტილი ნაშთი 

UnlockAllTokens (_claimer) 

ზღუდავს: 
დრო (ნებისმიერს შეუძლია დარეკოს და გამოუშვას ყველა საჩივარი 

ჟეტონები _claimer-ისთვის, თუ გამოშვება დრო დასრულებულია) 

AmountOfClaimableTokens(_claimer) 
აბრუნებს თანხას, რომელიც მომხმარებელს შეუძლია მოითხოვოს 

მომენტში



Token

TokenLocker

Legend

<Constructor> _mint

setTokenSale TokenSale

setTokenLocker TokenLocker

sendLockedTokens _locked_add

_approve

lock

unlockTokens _locked_sub

claimable

unlock

unlockAllTokens

unlockAllClaimableTokens

amountOfClaimableTokens

amountOfClaimableTokens

recoverBEP20

IBEP20

<Fallback>

<Receive Ether>

Internal Call
External Call

Defined Contract
Undefined Contract

   
   
   



 
 

 

 

Token Locker : 

(Token contract)

(Token contract)

TokenLocker
Ownable

__constr__

unlock

lock

 claimable

unlockAllClaimableTokens

 amountOfClaimableTokens

 getListLength

onlyOwner

onlyOwner

Token_locker
 ჭკვიანი კონტრაქტი, რომელიც მფლობელს საშუალებას აძლევს 

დაბლოკოს გარკვეული რაოდენობის ჟეტონები გარკვეული პერიოდის 
განმავლობაში. 

ფუნქციები: 
lockTokens (_claimer, _amount, _releaseDate): 

ზღუდავს 
(ამ ფუნქციის გამოძახება მხოლოდ სიმბოლურ ხელშეკრულებას 

შეუძლია) 
-ჟეტონების მომჩივნის მისამართი 
- ჩაკეტილი ნიშნების რაოდენობა 

- დროის ანაბეჭდი, რომლის განბლოკვაც შესაძლებელია. 
დროის შტამპისთვის გამოიყენეთ Epoch time stamp Converter 

https://www.epochconverter.com/ 

UnlockTokens (_claimer, _index) : 
ზღუდავს: 

დრო (ნებისმიერს შეუძლია დარეკოს და გამოუშვას ტოკენები, თუ 
გამოშვების დრო დაკმაყოფილებულია) 

& 
(ამ ფუნქციის გამოძახება მხოლოდ სიმბოლურ ხელშეკრულებას 

შეუძლია)
 - მომჩივნის მისამართი

 -დაბლოკილი ტოკენების ინდექსი, ამდენად მას შეიძლება ჰქონდეს 
მრავალი ჩაკეტილი ნაშთი 
UnlockAllTokens (_claimer) 

ზღუდავს: 
დრო (ნებისმიერს შეუძლია დარეკოს და გამოუშვას ყველა საჩივარი 

ჟეტონები _claimer-ისთვის, თუ გამოშვების დრო დაკმაყოფილებულია)



TokenLocker

IBEP20

Legend

<Constructor>

IBEP20

transferOwnership

owner

unlock

transfer

lock
transferFrom

claimable

unlockAllClaimableTokens

getListLengthamountOfClaimableTokens

Internal Call
External Call

Defined Contract
Undefined Contract

   
   
   



TokenSale

TokenSale
 

 

 

 

 

 

 

 

 

ფუნქციები: 
getRate (): 

ფუნქცია, რომელიც აბრუნებს ფასს (წინასწარ გაყიდვის ფასს ან საჯარო გაყიდვის 
ფასს) დროის მიხედვით. 

buyTokens( _ ბენეფიციარი): 
ფუნქცია, 

რომელიც შეიძენს ტოკენებს, ის მოითხოვს რეცივერის მისამართს. 
შეზღუდვები: 

თუ მომხმარებლის შენატანის ოდენობა + გასაყიდი თანხა მეტია, ვიდრე 
დაუდასტურებელი ლიმიტი, ფუნქცია მოითხოვს მომხმარებლის თეთრ სიაში 

მომხმარებლის შენატანის ოდენობა + გასაყიდი თანხა უნდა იყოს დაუდასტურებელ 
ლიმიტზე ნაკლები 

forwordfunds() 
შიდა ფუნქცია გამოიძახება, როდესაც მომხმარებელი დაურეკავს buy tokens() და 

სურვილისამებრ გამოაცხადებს თანხებს. სასურველი ფუნქციონირება: 
90% მფლობელის საფულეზე. 

10%-იანი საქველმოქმედო საფულე. 
pretendRemainingTokens() 

შეზღუდვები: 
(OnlyOwner) და საჯარო გაყიდვა დასრულდა Publicsale-ის დასრულების შემდეგ 

მფლობელს შეუძლია მოითხოვოს ტოკენების დარჩენილი რაოდენობა 
setPresaleTimestamp()

 შეზღუდვები: 
(OnlyOwner) და წინასწარი გაყიდვა არ დაწყებულა მფლობელს შეუძლია გადადოს 

წინასწარი გაყიდვის თარიღი მის დაწყებამდე 
setPublicsaleStartTimestamp() 

შეზღუდვები: 
(OnlyOwner) და საჯარო გაყიდვა არ დაწყებულა მფლობელს შეუძლია გადადოს საჯარო 

გაყიდვის დაწყების თარიღი მის დაწყებამდე 
setPublicsaleEndTimestamp() 

შეზღუდვები: 
(OnlyOwner) და საჯარო გაყიდვა ჯერ არ დასრულებულა მფლობელს შეუძლია გადადოს 

საჯარო გაყიდვის დასრულების თარიღი მის დასრულებამდე



TokenSale

Whitelist

Ownable

Pausable

__constr__

setWhiteListerAddress

pauseSale

unPauseSale

setCuts

 buyTokens

 getRate

withdrowFunds

addToWhitelist

addManyToWhitelist

removeFromWhitelist

removeManyFromWhitelist

setPresaleTimeStamp

setPublicsaleStartTimeStamp

setPublicsaleEndTimeStamp

setUnverifiedLimit

setVerifiedLimit

setWallet

setCharityWallet

claimRemainingTokens

recoverBEP20

 __constr__

 __constr__

onlyOwner

onlyOwner

onlyOwner

onlyOwner

whenNotPaused

onlyOwner

onlyWhitelister

onlyWhitelister

onlyWhitelister

onlyWhitelister

onlyOwner

onlyOwner

onlyOwner

onlyOwner

onlyOwner

onlyOwner

onlyOwner

onlyOwner

onlyOwner



Whitelist

Pausable

TokenSale

IERC20

Legend

_addToWhitelist

_addManyToWhitelist

_removeFromWhitelist

_removeManyFromWhitelist

whenNotPaused

_pauseSale

_unPauseSale

<Constructor> setCuts

IERC20

onlyWhitelister

setWhiteListerAddress

pauseSale _pauseSale

unPauseSale _unPauseSale

buyTokens

_preValidatePurchase

_updatePurchasingState

_getTokenAmount

_processPurchase

_forwardFunds

getRate

transfer

_splitFunds

withdrowFunds

_safeTransfer

addToWhitelist _addToWhitelist

addManyToWhitelist _addManyToWhitelist

removeFromWhitelist _removeFromWhitelist

removeManyFromWhitelist _removeManyFromWhitelist

setPresaleTimeStamp

setPublicsaleStartTimeStamp

setPublicsaleEndTimeStamp

setUnverifiedLimit

setVerifiedLimit

setWallet

setCharityWallet

claimRemainingTokens

balanceOf

recoverERC20

<Fallback>

<Receive Ether>

Internal Call
External Call

Defined Contract
Undefined Contract

   
   
   



GCW _Token Sale                                                                                                                      

Amount: x amount

GCW  Token

მე წავიკითხე და ვეთანხმები მომხმარებელს შეთანხმება 
და კონფიდენციალურობის პოლიტიკა

ვერიფიკაციის  გარეშე შეგიძლიათ შეიძინოთ მაქსიმუმ 1 BNB

Balance : 

Exchange

y amountPrice

დაკავშირება

ვერიფიკაცია

GCW _Token Sale                                                                                                         

დაკავშირება



დაკავშირება

0xd28D5fb268ee98590092748d953e5Ea94BE0A1DE       

Balance :  100

Exchange

Price

BNB Balance:  0.7

   GCW _Token Sale

GCW _Token Sale 

GCW  Token

მე წავიკითხე და ვეთანხმები მომხმარებელს შეთანხმება 
და კონფიდენციალურობის პოლიტიკა

ვერიფიკაციის გარეშე შეგიძლიათ შეიძინოთ მაქსიმუმ 1 BNB

ვერიფიკაცია



0xd28D5fb268ee98590092748d953e5Ea94BE0A1DE       

DEx
<<smart-contract>>

m buyTokens()

Amount + user balance <
public amount Amount + user balance >

public amount

Amount + user balance >
verified amount

Show success message if
the transaction went

through

Yes is user Verified ?

Give Verification link 

show fail message 

 Dex logic

No



KYC

sucsess

Process Verification

Add the address to the merkel tree

calulate the new Merkel root

set the new root on the DEx Smart-
contract

Should happen on the server
Automatically

ვერიფიკაცია ჭკვიანი კონტრაქტის ლოგიკა.

external service



0xd28D5fb268ee98590092748d953e5Ea94BE0A1DE  GCW  Token

BNB Balance:  0.7

Locked Tokens

   amont : 12  
  release Date : 

  Claimed : yes 

Claim

Claim
   amont : 12  
  release Date : 

   amont : 12  
  release Date : 

Claim

1

2

3

Claim

Frontend - ClaimLockedTokens ხედი



yes no
is the release time
already passed ? 

No

yesIs the locked tokens
already claimed ? 

Transfer the amount to
the claimer

Show proper fail msg

Claim- locked tokens 

Token_locker
<<Smart-contract>>

m unlockTokens(address, index)



 GCW Token Test ჭკვიანი კონტრაქტის ტესტი. 



 Token sale Test GCW DEx ჭკვიანი კონტრაქტის ტესტი.


