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Önemli Sorumluluk Reddi
LÜTFEN BU SORUMLULUK REDDİ BÖLÜMÜNÜ DİKKATLE OKUYUN. HERHANGİ BİR
ŞÜPHEYE SAHİP OLSANIZ
YAPMANIZ GEREKEN İŞLEM, YASAL, MALİ, VERGİ VEYA
DİĞER PROFESYONEL DANIŞMAN (LAR).
Aşağıda verilen bilgiler kapsamlı olmayabilir ve herhangi bir unsuru ima etmez.
sözleşmeli bir ilişkinin. Bunda herhangi bir malzemenin olmasını sağlamak için her türlü çabayı
gösterirken
Teknik rapor doğru ve günceldir, bu tür içerik hiçbir şekilde aşağıdakilerin hükmünü oluşturmaz
profesyonel tavsiye. Abjcoin ticareti garanti vermez ve hiçbir yasal sorumluluk kabul etmez
doğruluk, güvenilirlik, geçerlilik veya eksiksizlikten kaynaklanan veya bunlarla bağlantılı ne olursa
olsun
bu teknik incelemede yer alan herhangi bir materyal. Yatırımcılar ve potansiyel Abjcoin ticareti
sahipleri güvenmeden veya girmeden önce uygun bağımsız profesyonel tavsiye almalıdır.
bu teknik incelemede yayınlanan materyale dayalı herhangi bir taahhüt veya işleme,
materyal yalnızca referans amacıyla yayınlanmıştır.
Abjcoin ticaretinin herhangi bir yargı alanında menkul kıymetler oluşturması amaçlanmayacaktır. Bu
beyaz
kağıt bir izahnameyi temsil etmemektedir veya herhangi bir belge sunmamaktadır ve
herhangi bir menkul kıymet teklifi veya menkul kıymetlere yatırım için bir talep oluşturmak
yargı yetkisi.
Abjcoin Commerce, satın alma, satma veya başka türlü herhangi bir tavsiye hakkında herhangi bir
fikir vermez.
Abjcoin Commerce ile işlem yapmak ve bu tanıtım belgesinin sunulması gerçeği
herhangi bir sözleşme veya yatırım kararının temelini oluşturur veya bunlarla bağlantılı olarak
güvenilecek.
Hiç kimse, aşağıdakilerle ilgili herhangi bir sözleşmeye veya bağlayıcı yasal taahhüde girmeye mecbur
değildir.
Abjcoin ticaretinin satışı ve satın alınması ve kripto para birimi veya başka bir ödeme şekli yoktur
bu Beyaz Kitap temelinde kabul edilecektir.
Bu tanıtım belgesi, bir görüşmeye katılma daveti olarak kabul edilmez ve kabul edilemez.
yatırım. Herhangi bir şekilde oluşturmaz veya ilişkilendirmez veya bir
herhangi bir yargı alanında menkul kıymetlerin sunulması. Bu tanıtım belgesi, herhangi bir
tavsiye olarak kabul edilebilecek veya olabilecek bilgi veya gösterge
herhangi bir yatırım kararı için temel olarak kullanılır. Abjcoin ticareti, yalnızca
yalnızca Abjcoin ticaret platformunda kullanılabilir ve bir
yatırım. Abjcoin ticaretinin bir ticaret platformunda sunulması,
Abjcoin ticaret platformunun spekülatif amaçlarla kullanılmasına izin vermeyin. The

Abjcoin ticaret jetonlarının bir ticaret platformunda sunulması yasal olanı değiştirmez
Abjcoin kullanımı için basit bir araç olarak kalan tokenlerin niteliği
ticaret platformu ve bir menkul kıymet değildir. Abjcoin ticareti, bir
herhangi bir yasal, vergi veya mali konularda danışman. Beyaz sayfadaki herhangi bir bilgi
sağlanmıştır
yalnızca genel bilgi amaçlıdır ve Abjcoin ticaret herhangi bir garanti sağlamaz
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bu bilgilerin doğruluğu ve eksiksizliği ile ilgili olarak. Abjcoin ticareti finansal değildir
İsviçre yasalarına göre aracıdır ve Anti için herhangi bir yetki alması gerekmez.
Kara Para Aklama Amaçları. Abjcoin ticaretini edinmek herhangi bir hak vermez veya
Abjcoin ticaret organizasyonu ve Alıcılar için yönetişim üzerinde etki.
Düzenleyici makamlar, aşağıdakilerle ilgili işletmeleri ve operasyonları dikkatlice inceliyor.
dünyadaki kripto para birimleri. Bu bağlamda, düzenleyici önlemler, soruşturmalar veya eylemler
Abjcoin ticaretinin işini etkileyebilir ve hatta geliştirmesini sınırlayabilir veya engelleyebilir.
gelecekteki operasyonlar. Abjcoin ticaretini almayı taahhüt eden herhangi bir kişi, farkında olmalıdır.
Abjcoin ticaret iş modeli, teknik inceleme veya şartlar ve koşullar,
yeni düzenleme ve uyumluluk gereksinimleri nedeniyle değiştirilmesi veya değiştirilmesi gerekiyor.
herhangi bir yargı alanındaki geçerli tüm yasalar. Böyle bir durumda, alıcılar ve taahhüt eden herkes
Abjcoin ticaretinin ne Abjcoin ticaretinin ne de
bağlı kuruluşlarından herhangi biri, neden olduğu doğrudan veya dolaylı herhangi bir kayıp veya
hasardan sorumlu tutulacaktır.
böyle değişiklikler. Abjcoin ticaret, operasyonlarını başlatmak ve geliştirmek için elinden geleni
yapacaktır.
Abjcoin ticaret platformu. Abjcoin ticaretini satın almayı taahhüt eden herkes kabul eder
ve Abjcoin ticaretinin yöneteceği konusunda herhangi bir garanti vermediğini anlar
başarmak için. Bu nedenle Abjcoin ticaretinin (
kuruluşlar ve çalışanlar) herhangi bir kayıp veya hasar için hiçbir sorumluluk veya sorumluluk kabul
etmez.
kasıtlı durumlar dışında Abjcoin ticaretini kullanamama sonucu veya bununla ilgili
suistimal veya ağır ihmal.
BEYAN VE GARANTİLER
Alıcı, katılarak yukarıdakileri kabul eder ve özellikle temsil eder ve
garanti eder ki:
● Beyaz kağıda ekli hüküm ve koşulları dikkatlice okudunuz; kabul et
tam içerik ve yasal olarak bunlara bağlı olmayı kabul eder;
● yasalara göre Abjcoin ticaretini satın alma yetkisine sahiptir ve tam güce sahiptir
ikametgahlarında geçerli olan;
● Abjcoin ticaretinin Abjcoin ticaretini bir
herhangi bir yerel yetkilendirme gerektirmeden;
● dayandıkları belirli yargı alanındaki tüm ilgili düzenlemelere aşinadır
ve bu yargı alanında kripto para satın almanın yasaklanmadığını, kısıtlanmadığını veya
her türlü ek koşullara tabi;
● Abjcoin ticaretini para dahil ancak bununla sınırlı olmamak üzere herhangi bir yasa dışı faaliyet için
kullanmayacak
aklama ve terörizmin finansmanı;
● kripto paraların doğası hakkında yeterli bilgiye sahip ve önemli
başa çıkmanın kullanımı ve incelikleri ile ilgili deneyim ve işlevsel anlayış
kripto paralar ve para birimleri ve blok zinciri tabanlı sistemler ve hizmetler;
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● Abjcoin ticaretine erişmek istedikleri için Abjcoin ticareti satın alın
platform;
İLERİYE DÖNÜK İFADELER
Bu Beyaz kitapta yer alan tüm ifadeler, basın bültenlerinde veya herhangi bir
Abjcoin ticareti tarafından yapılabilecek kamu ve sözlü beyanların erişebileceği yer veya
adına hareket eden ilgili direktörleri, danışmanları, icra memurları veya çalışanları
Tarihsel gerçeklerin beyanı olmayan Abjcoin ticareti, "ileriye dönük
ifadeler ”. Bu ifadelerden bazıları, aşağıdaki gibi ileriye dönük terimlerle tanımlanabilir:
"Amaçlamak", "hedeflemek", "tahmin etmek", "inanmak", "yapmak", "tahmin etmek", "beklemek",
"eğer", "niyet etmek",
"Olabilir", "planla", "mümkün", "olası", "proje", "yapmalı", "olur",
"Will" veya diğer benzer terimler. Ancak, bu şartlar münhasır araçlar değildir
ileriye dönük ifadelerin belirlenmesi. Abjcoin ticaret finansmanı ile ilgili tüm beyanlar
pozisyon, iş stratejileri, planları ve beklentileri ve sektörün gelecekteki beklentileri
Abjcoin ticaretinin içinde bulunduğu ileriye dönük ifadelerdir. Bunlar ileriye dönük
Abjcoin ticaretinin gelirine ilişkin beyanlar dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere beyanlar ve
karlılık, beklentiler, gelecek planları, diğer beklenen endüstri eğilimleri ve diğer konular
Abjcoin ticareti ile ilgili bu Beyaz Kitapta tartışılan konular tarihi olmayan konulardır
gerçekler, ancak yalnızca tahminler. Bu ileriye dönük ifadeler, bilinen ve bilinmeyenleri içerir.
gelecekteki fiili sonuçlara, performansa neden olabilecek riskler, belirsizlikler ve diğer faktörler
veya Abjcoin ticaretinin başarılarının gelecekteki sonuçlardan maddi olarak farklı olması,
böyle ileriye dönük olarak beklenen, ifade edilen veya ima edilen performans veya başarılar
ifadeler. Bu faktörler, diğerlerinin yanı sıra şunları içerir: (a) siyasi, sosyal, ekonomik
ve hisse senedi veya kripto para birimi piyasa koşulları ve
Abjcoin ticaretindeki ülkeler ilgili işlemlerini yürütür; (b) Abjcoin'in
ticaret kendi stratejilerini ve geleceğini uygulayamayabilir veya uygulayamayabilir veya
uygulayamayabilir.
planlar; (c) faiz oranlarındaki ve fiat para birimlerinin döviz kurlarındaki değişiklikler ve
kripto para birimleri; (d) beklenen büyüme stratejilerindeki değişiklikler ve beklenen iç
Abjcoin ticaretinin büyümesi; (e) Abjcoin'e ödenecek kullanılabilirlik ve ücretlerdeki değişiklikler
ilgili işleri ve operasyonları ile bağlantılı ticaret; (f) değişiklikler
Abjcoin ticaretinin faaliyetlerini yürütmek için gerekli olan çalışanların mevcudiyeti ve maaşları
ilgili işler ve operasyonlar; (g) Abjcoin katılımcılarının tercihlerindeki değişiklikler
ticaret; (h) Abjcoin ticaretinin gelecekteki sermaye ihtiyaçlarındaki değişiklikler ve kullanılabilirlik
bu tür ihtiyaçları finanse edecek finansman ve sermaye; (i) savaş veya uluslararası veya yerel eylemler
terörizm; (j) felaket olaylarının meydana gelmesi, doğal afetler
Abjcoin ticareti; (k) Abjcoin ticaretinin kontrolü dışındaki diğer faktörler; ve (l) herhangi bir risk
ve Abjcoin ticareti, işleri ve operasyonları ile ilgili belirsizlikler,
belirteçler dahil.
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ÖZ
İlk bedelsiz e-ticaret kripto para birimi olan Abjcoin ile ilgili teknik incelemeye hoş geldiniz
ticaret, e-ticaret eko sisteminde, bankalarda ve
finansal sektörler. Blockchain tarafından oluşturulan yenilikçi iş modeli çözümü ile herhangi biri
Abjcoin'e sahip olmak, kendisi için en yakınlar için sonsuz bir fırsat satın aldı.
Finansal güvende bir ömür garanti edecek bir gelecek.
Öngörülen yol haritamıza göre, Abjcoin ticaret projesi olumlu yönde
Pazarın ve işgücünün finans ve e-ticaret eko sistemini kurmak. Değişecek
günlük işlemlerin nasıl girip çıktığı. Şeffaflık sağlayacak
Para birimi dönüştürmelerinden kaynaklanan yüksek işlemlerin kaldırılması,
harcama ve gerçek zamanlı akıllı blok zinciri entegrasyonları ve işleme.

Abjcoin ticaretinin sahiplerine uzun vadeli değer sunması öngörülüyor. Para olmayacak
ICO kitle satışlarından sonra çıkarıldı, böylece madalyonun geri kalanı çıkarılabildiğinden bir limit
koydu
sadece topluluk tarafından. Abjcoin ticaretinin sağladığı ekosistem büyüdükçe,
Abjcoin ticareti anında yükselecek. Madeni paranın gerçek değeri artmaya mahkumdur
buna göre.
Tanım olarak, e-ticaret veya elektronik ticaret, ürünlerin satın alınması ve satılmasıdır veya
İnternet üzerinden hizmetler. Milyonlarca kişi için e-ticaret, katıldığımız bir şeydir
çevrimiçi fatura ödemesi veya bir e-perakendeciden satın alma gibi günlük olarak.
Günümüzde e-ticaret olmadan yapma düşüncesi neredeyse imkansız, karmaşık görünüyor
ve birçokları için bir rahatsızlık. Sadece birkaç on yıl öncesine kadar,
e-ticaret daha basit ve kolay görünüyordu
E-ticaretin tarihi 40 yıl önce başladı ve bugüne kadar yenileriyle büyümeye devam ediyor.
teknolojiler, yenilikler ve her yıl çevrimiçi pazara giren binlerce işletme.
1970'lerde Elektronik Veri Alışverişi ve tele-alışveriş, günümüzün yolunu açtı
e-ticaret mağazası. E-ticaretin tarihi, ticaretin tarihi ile yakından iç içe geçmiştir.
internet. Online alışveriş ancak internetin kamuya açılmasıyla mümkün oldu.
1991. Amazon.com, ABD'de ürün satmaya başlayan ilk e-ticaret sitelerinden biriydi.
o zamandan beri çevrimiçi ve binlerce işletme bunu takip etti. Rahatlık, güvenlik ve kullanıcı
e-ticaret deneyimi, başlangıcından bu yana katlanarak gelişti.
90'lı yılların ortalarından 2000'lere kadar, İnternet'in ticari kullanımında büyük ilerlemeler görüldü.
İlk e-ticaret sitelerinden biri, 1995 yılında çevrimiçi bir kitapçı olarak kurulan Amazon'dur.
ve dünyadaki en büyük çevrimiçi perakendeci haline geldi. Gerçek mekanda faaliyet gösteren
kitapçılar
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yaklaşık 200.000 başlık ve Amazon ile sınırlıydı, fiziksel olmayan, yalnızca çevrimiçi bir mağaza
kısıtlamalar müşteriye katlanarak daha fazla ürün sunabildi.
Şu anda Amazon yalnızca kitaplar değil, DVD'ler, CD'ler, MP3 indirmeleri, bilgisayar yazılımı,
video oyunları, elektronik, giyim, mobilya, yiyecek ve oyuncaklar. Benzersiz bir özelliği
Amazon'un web sitesi, bir ürünü derecelendirmek için bir derecelendirme ölçeği içeren kullanıcı
inceleme özelliğidir.
Müşteri incelemeleri artık satışları artırmak için en etkili sosyal medya taktiği olarak kabul ediliyor.
Şirket, ABD web sitesine her ay yaklaşık 65 milyon müşteriyi çekiyor ve
2010'da 34.204 milyar gelir elde etti. 2001'de Amazon.com, ilk mobil
ticaret sitesi.
İlk e-ticaret sitesi başarı öykülerinden bir diğeri, çevrimiçi bir açık artırma sitesi olan Ebay'dir.
1995'te piyasaya sürüldü. Zappos ve Victoria Secret gibi diğer perakendeciler, çevrimiçi
alışveriş siteleri; Zappos, yalnızca web işlemidir.
Yine 1995'te Yahoo'nun başlangıcı oldu ve ardından 1998'de Google, önde gelen iki arama
ABD'deki motorlar. Bu başarılı web dizinleri kendi e-ticaret yan kuruluşlarını kurdular
Google Alışveriş ve Yahoo! İlerleyen yıllarda müzayede.
Global e-ticaret şirketi PayPal, hizmetlerine 1998'de başladı ve şu anda 190'da faaliyet gösteriyor
pazarlar. Şirket, çevrimiçi ödeme işlemlerini gerçekleştiren edinilmiş bir bankadır.
satıcılar, açık artırma siteleri ve diğer ticari kullanıcılar. Müşterilerinin göndermesine izin verirler,
Dünya çapında 24 para biriminde para alma ve tutma. PayPal şu anda 232'den fazlasını yönetiyor
milyon hesap, bunların 100 milyondan fazlası aktif.
Giderek daha fazla insan çevrimiçi iş yapmaya başladıkça, güvenli iletişim ve
işlemler belirginleşti. 2004 yılında, Ödeme Kartı Endüstrisi Güvenlik Standartları Konseyi
(PCI), işletmelerin çeşitli güvenlikle uyumluluğunu karşılamasını sağlamak için oluşturuldu
Gereksinimler. Organizasyon, geliştirme, geliştirme, depolama,
hesap verilerinin korunması için güvenlik standartlarının yayılması ve uygulanması.
İnternetin, tablet cihazların ve akıllı telefonların artan kullanımı, daha büyük

tüketici güveni, e-ticaretin gelişmeye ve genişlemeye devam edeceğini görecektir.
Son yıllarda katlanarak büyüyen sosyal medya ile işletmeler arasındaki sohbet
ve tüketiciler daha ilgi çekici hale geldi ve işlemsel alışverişlerin
çevrimiçi olur. İnternet perakendecileri daha iyi içerik ve gerçekçi bir içerik oluşturmak için
çabalamaya devam ediyor.
artırılmış gerçeklik gibi teknolojilerle alışveriş deneyimi.
Mobil ticaret hız kazandıkça, daha fazla kullanıcı avucunun içinden alışveriş yapıyor.
Mobil ödeme pazarının 2014 yılına kadar dört katına çıkarak 630 milyar dolara ulaşması bekleniyor.
değer. E-ticaretteki toplam satış, 2000'de 27,6 milyar dolardan 143,4 milyar dolara çıktı.
2009 ve 2071'de, e-ticaret endüstrisinin pazar büyüklüğünün 1.917 trilyon dolar olduğu tahmin
ediliyor.
Öngörülebilir gelecekte bu rakamların büyümeye devam etmesi bekleniyor.
Ancak, birçok aksaklık ve sınırlama olduğu için bu geçiş sorunsuz değildir.
e-ticaret endüstrisi aşağıdakileri içeren karşı karşıya kaldı:
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Ürün takibi
Çalıntı eşyalar
Transit yolda kayboldu
Ve çok daha fazlası
Bu sorunlar, e-ticaret endüstrisinin ölçeklendirmesini neredeyse imkansız hale getirdi, ancak
Blockchain gibi yıkıcı teknolojilerin tanıtımı, e-ticaret endüstrisi
güvensiz, güvenli ve bedelsiz kurtuluşu sağlayarak daha büyüklere yükselmek.
Abjcoin ticareti, blok zinciri teknolojisinin yıkıcı gücünden yararlanacak
e-ticaret endüstrisinin ilgili sorunlarını çözün ve uygun ortamlar yaratın
çabalamak için iş.
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AbjCoin Commerce nedir?
Abjcoin Commerce (ABJC), merkezi olmayan bir Uygulama blok zinciridir (DApp).
1 trilyon dolarlık E-ticaret sektörü sayesinde
akıllı bir DApp üzerinden dünya çapında mal ve hizmetlerin satışını ve dağıtımını kolaylaştırın
alıkoyma. Abjcoin DApp, alıcılar için indirimli ürün fiyatları sağlar ve ayrıca
ödeme sınırlaması olmaksızın cep telefonlarından dünya çapında satış yapan herkes
Abjcoin ticaret sahiplerini DApp POS aracılığıyla ödüllendirmek .
Abjcoin ticaret, özellikle global için yapılmış ilk Blockchain çözümüdür.

ödeme işlemleri ve finansal hizmetler. Bankacılık kurumlarına entegre edildiğinde hangisi
tekne işlemlerini hızlandırma ve hizmet sunumunu daha verimli hale getirme potansiyeline sahiptir ve
fiat para birimini kullanırken sahiplerin yaşadığı zorluğu azaltın.
İnsanlık tarihinin en büyük para birimi değişimindeyiz ve Abjc olma potansiyeli var
dünyanın en büyük ekonomilerinden birindeki en büyük akıllı işlem sistemi. Abjcoin
ticaret, satın alma gibi finansal hizmetleri sunmak için daha iyi bir alternatif olarak kullanılacaktır.
ve tüccarlar ile dünyanın geri kalanı arasında mal ve hizmet satışı. Ek olarak
mevcut seçeneklerle, bunu sahipleri için küresel bir para birimi haline getirmeyi planlıyoruz.
diğer itibari para birimleri ve altcoinlerle değiştirildi.
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İşletmelerin nasıl olduğunu şekillendiren hızlı teknolojik gelişmelerin yaşandığı bir dönemde
yaşıyoruz.
yapıldı ve iş ne anlama geliyor. Gelecek neslin hızlı ve güvenilir araçlara ihtiyacı olacak
işlemin. Özgünlük, güvenlik, güvenilir alış ve satış yöntemleri arzuluyorlar. Bu
Abjcoin ticaretinin ekonomide oynadığı rol.
Abjcoin Ticaretinin Özellikleri
Blockchain teknolojisi
Blockchain Teknolojisi, şeffaf, değiştirilemez ve merkezi olmayan bir defter sistemidir.
Bir işlemde yer alan tüm tarafların verilerine erişmesi ve bildirim alması için açık
defter her güncellendiğinde. Kriptografi ve matematiği kullanan blockchain,
Değişmez değer içeren her işlem için merkezi olmayan veri tabanı ve
kesintilere karşı dayanıklıdır ve gerçekliği tüm topluluk tarafından doğrulanır. Blockchain vardır
iki taraf arasındaki mesafe ne olursa olsun bireyler arasında güven sağladı
üçüncü taraf kurumları ortadan kaldırmak. Blockchain, bazı geleneksel kurumları bozacak
İnternet bağlantısı olan herkesin
bir işleme katılabilme. Blockchain tabanlı en büyük endüstrilerden biri
ödeme ve bankacılık hizmetleri sektörlerinde kullanımı bozacaktır. Blockchain tarafından
desteklenmektedir
teknoloji, çok az olan merkezi olmayan bir ağ üzerinden iki taraf arasında değer aktarımı
işlem ücretleri.
Merkezi olmayan bir muhasebe teknolojisinin bazı özellikleri onu bir teknoloji haline getirir.
gelecek şunları içerir;
a) Evrensel Tanıma: Bitcoin ve diğer kripto para birimlerinin ortaya çıkmasıyla,
Blockchain teknolojisi küresel bir tanınırlık kazandı. Artık birçok endüstri bunu benimsiyor.
Şu anda Blockchain'de barındırılacak birçok yenilikçi fikir üzerinde çalışılıyor.
ağ.
b) Anonimlik: Bu özellik, Blockchain'i kontrol olmadan gerçekten merkezi olmayan hale getirir.
kimliklerini gizleyerek işlemin arkasındaki kişilerin korunmasına yardımcı olur.
c) Daha düşük ücretler ve akıllı sözleşme: Bu harika özellik, işlemi
Blockchain daha ucuzdur ve işlemi onaylamak için üçüncü bir tarafa gerek yoktur.
d) Şeffaflık: Blockchain teknolojisi teknolojisi,
Bitcoin gibi kripto para birimleri, bir işlemde yer alan tüm tarafların
hem işlemi izler hem de bir kopyasını alır, bu nedenle merkezi olmayan hale getirir. Bu özellik
Blockchain, gönderen ve alıcı arasında güven ve dürüstlüğü daha da güçlendirir.
gerçekleştirilen ticari işlemler.
Blockchain teknolojisi, endüstrilerin daha verimli, güvenilir ve güvenilir olmasına yardımcı
olacaktır. Aslında,
Blockchain, inovasyonun geleceğidir.
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Blockchain, AbjCoin Commerce'in temelidir ve bir sonraki "sanayi devrimi" dir.
Gelişmiş güvenliğe sahip merkezi olmayan bir sistemdir, tasarımı basittir ve ucuzdur.
işletmek. Defter sistemi, işlemlerin tam doğrulukla yapılmasına izin verir
çünkü bilgisayar eşler arası (p2p) teknolojisi, kriptografi ve veri tabanının bir birleşimidir
sistemleri. Bu teknolojilerin füzyonu, değişmez ve değişmez bir sisteme yol açacaktır.
geri alınamaz, yani işlemlerin imzalandığında kurcalanamayacağı ve
transfer edildi. İşlemler kesinleşir ve çift harcama olmaz. Kriptografi
defterdeki mesajları şifrelemek için kullanılır, ancak önemli ölçüde imzalamak için kullanılır
kullanıcılar tarafından yapılan işlemleri ve bu işlemleri kanıtlamak için. Kriptografi ile blockchain,
işlemlerin gerçekliğini korumak için ek güvenlik çözümleri gerektirir.
Blockchain'in merkezi olmayan ve p2p yapısı, defterin bir
veri merkezi ve bir felaket kurtarma merkezi (DRC) veya çekirdek sistemleri barındıran aracılar.
POW / POS.
AbjCoin, blok zinciri üzerine inşa edilmiş bir kripto para birimidir.
Proof-of-work (POW) / proof of stake (POS) adı verilen fikir birliği mekanizması. POW
Proof-of-Stake'e (POS) benzer, temel farkı davranışları entegre etmesidir
tüm ekonomi için olumlu olduğuna inanılırken, POS önemini kullanıcılardan almaktadır.
hesap bakiyesi.ABJ Coin ana algoritması Proof-of-Stake (POS) algoritmasıdır, çünkü
Blockchain'i korumak için büyük ölçekli bilgi işlem kaynakları gerektirmez. ABJ PARASI
ağ, güvenliği ve güvensiz bilgi işlem kullanımını vurgular. AbjCoin blok zinciri, bir
p2p yapılandırmasında birlikte çalışan düğümler ağı. Düğümler kaydeder ve doğrular
ağ üzerinden iletilen işlemler. Blok zamanında (periyodik aralıklar), bunlar
işlemler birlikte gruplanır ve ardından bunları birbirine bağlayan bir hash işleminden geçer.
önceki bloklara. Ağın katılımcıları anonimdir ve herhangi bir kısıtlama yoktur.
onların kalibresi.
Yeni Abjcoin ticaret blok zinciri, yeni POS V3 özelliği ile gelecek.
Blockchain teknolojisinin yeni çağıyla tarihe geçin.
Ana Düğüm
Yeni Abjcoin ile ticaret bir ana düğüm ile gelecek. Ana düğüm basitçe bir
blockchain'in tam kopyasını içinde tutan kripto para birimi tam düğüm veya bilgisayar cüzdanı
gerçek zamanlı, tıpkı tam Bitcoin düğümlerinizin olması ve her zaman çalışır durumda olması
gibi. Bazıları
bu düğümlerin gerçekleştirdiği özel işlevler şunlardır:
İşlemlerin gizliliğini artırmak
Anlık işlemler yapmak
Yönetişim ve oylamaya katılmak
Kriptoda bütçe ve hazine sistemini etkinleştirin
Sayfa 13
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API (Uygulama Programlama Arayüzü)
Dot-com çağı, bir dizi girişimin devasa çevrimiçi ajanslara dönüştüğünü gördü.
geleneksel satın alma ve satma araçları ve daha fazla rahatlık ve esneklik yaratma
kullanıcılar. Blockchain gibi ekonomi hizmetlerini paylaşmak, bu yıkıcı geleneği sürdürüyor
kolaylık ve esneklik sayesinde endüstriler. AbjCoin bu geleneği sürdürecektir.
finans endüstrisindeki bozulma, aracılığıyla verilen tokenlerle desteklenen tek bir merkez olarak
API'lerimizle entegrasyon.
Takas marketi
ABJ madeni parasının ana odak noktası, Nijerya ile Türkiye arasında sınırsız ödeme araçları
sağlamaktır.
dünyanın geri kalanı. Bunu yaparken, AbjCoin olabileceği bir döviz piyasası sağlayacaktır.
farklı ülkenin fiat para birimleri ile işlem görüyor. AbjCoin'i bir ödeme olarak entegre etmeyi
planlıyoruz

işlemciye dahil olan taraflar arasında AbjCoin'in kitlesel olarak benimsenmesini artıracaktır.
işlem görülebileceği ve fiat ile değiştirilebileceği hazır bir piyasa olduğu için işlem
para birimleri. Alım satımının yapıldığı diğer kripto para birimi değişim yöntemlerinden farklı olarak
Bitcoin, AbjCoin, yerlilere yardım eden yerel itibari para birimlerine doğrudan ticaret erişimi
sağlayacak
gelişmek için para birimleri.
.
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AbjCoin Commerce Kullanım Örneği
AbjCoin, benimsenmesi halinde ulusal kalkınmanın bir aracı olacak, kaybı azaltmaya, frenlemeye
yardımcı olacaktır.
finansal düzensizlikler ve güvenliği sağlayacak şeffaf bir defter sistemi oluşturmak
olağanüstü.
Güvenin işin para birimi olduğu bir iş ve ticaret çağındayız.
modeller üzerine inşa edildiğinde, merkezi iş sistemi yalnızca sınırlı güvene sahip değil, aynı zamanda
mal ve hizmet alışverişinin çoğunun gerçekleşmesini engelledi ve bu da,
ekonomi.
Ödeme
AbjCoin, çevrimiçi ve çevrimdışı, E-ticaret için mal ve hizmet ödemeleri için kullanılabilir
işlemler.
Banka hizmetleri
✓ Muhabir Bankacılık hizmetleri; bankacılık kurumunun en önemli rollerinden biri,
iki taraf arasında, eyaletler arası para transferi için aracı olarak hareket etmek
veya intrastate. Çoğu durumda, bu geçiş yavaştır ve bu nedenle işletmeyi etkiler.
AbjCoin Api'yi güven ve hızlı transfer sağlayan ödeme sistemlerine entegre edecek
Ülke içinde ve dışında, hızlı hizmet sunumunu sağlayacaktır.
✓ Dağıtılmış varlık ticareti: AbjCoin'i alım satım ve borsada kullanabiliriz ancak bu
zaman, dağıtılır ve veriler değişmezdir ve herkes bunu görebilir.
İthalat ihracat
Ekonominin bu sektörü ekonomiye büyük ölçüde katkıda bulunur, ancak genellikle sınırlıdır
dönüşüm oranları ve görülmeyen genel giderler nedeniyle
mal ve hizmetlerin hareketi.
✓ AbjCoin, çeşitli E-ticaret ve ticaret sistemlerine entegre edilecek
Nijeryalılar, ABJ madeni parası ile uluslararası mal ve hizmet alışverişinde bulunur.
ödeme, böylece fiat'a konulan ticaret sınırlamalarını bozar.
✓ Şeffaflık: Blockchain teknolojisinin getirdiği dönüm noktalarından biri
finansal sistem, bir işleme dahil olan tarafların sahip olabileceği şeffaflıktır.
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ona eşit erişim ve sürekli kontrol edin. Bu şeffaflığı etkinleştirdi
işlemler.
yukarıda belirtilen hedefe ulaşmak için yol haritalarımıza uygun olarak,
Abjcoin'i www.coineasybuy.com'a bir E-e-ticaret platformuna entegre etti.
Nijeryalıların AbjCoin'i Çin'den ve ABD'den mal satın almalarını sağlar.
ödeme araçları ve ayrıca mallarını satmak ve AbjCoin ile ödenmek.
Akıllı Sözleşmeler
Blockchain'in ortaya çıkmasıyla, sözleşmeler artık imzalanabilir ve
Blockchain ve kontratın değiştirilmeyeceğinden emin olabilirsiniz.
Para Birimi Oranını İyileştirin

AbjCoin blok zincirinin ortaya çıkmasıyla, döviz kuru değerlenecek
Nijerya'nın resmi Merkez Bankası'nda döviz sağlayarak diğer para birimlerine karşı
ticareti.
Jeton olarak hizmet et
Abjcoin ticaret blok zinciri, ticaret pazarı aracılığıyla bir token görevi görecek
diğer yaklaşan diğer Dijital varlıklar.
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Yasal Hususlar ve Sorumluluk Reddi
Düzenleyici eylemin geriye dönük doğası nedeniyle, ekibimiz hiçbir garanti veremez
Platformun yasallığı veya herhangi bir yargı alanında ICO kampanyasının başlatılmasıyla ilgili
olarak. Biz
işimizi ilgili yargı alanlarının yasalarına uygun olarak yürütmek zorundayız. Gibi,
AbjCoin, belirli ülkelerde hemen mevcut olmayabilir. AbjCoin alıcılarını tutacağız
üç aylık yatırım raporlarına göre bilgilendirilir. Tüm yasal, finansal ve operasyonel yönler
AbjCoin, protokoller ve ilgili finansal eko sistemler,
merkezi yönetim ekibi.
Lütfen AbjCoin ticaretini satın almadan önce Şartlar ve Koşullarımızı da inceleyin.
Özet
Refah ve servet dağılımı yaratmanın daha iyi bir yolu yoktur. Daha fazla insan olduğu gibi
yeni ekonomiye katılmak ve paylaşmak, yaşamlarımız ve refahımız ancak gelişebilir.
Teknolojiler, geleneksel iş modelini yeniden şekillendiriyor ve bozuyor. Küçük tasarruflar
Belirli bir ekonomik sektördeki her bireyin gerçekleştirdiği toplanacak ve diğerinde kullanılacaktır.
sağlık hizmetleri, eğitim vb. alanlar Abjcoin commerce bu dönüşüme inanıyor
ve paylaşım ekonomisindeki boşluğu doldurmaya hazırlanıyor. E-ticaret sektörü daha güvenli olacak
ve Abjc benimsenirse etkilidir. Abjcoin ticareti dinamik bir şekilde yapılandırılmıştır.
Abjc'nin yıkıcı özelliklerinden güç alan e-ticaret ekosistemine daha iyi
blockchain, potansiyelleri sınırsız ve gerçekten yeterli servet yaratmak isteyen herkes
onun için.
Tüm Abjcoin ticaret yol haritası teklifleri, günümüzde var olan kanıtlanmış teknolojilerdir.
toplum, ancak AbjC Projesi benzersiz bir şekilde tüm bu kavramları getirme yeteneğine sahiptir,
sürekli yükseltilecek tek bir teklifte birlikte teknolojiler ve iş kullanımları,
ve herkesi kapsayıcı, verimli, daha yetkilendirilmiş bir Toplulukta bir araya getirebilir.
Bu, dünyanın en hızlı büyüyen ekonomik segmentlerinden bazılarına girmek için eşsiz bir fırsattır.
dünya

