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3. Sayfa
Giriş
Görüşümüze göre, temelde iki farklı borsa türü vardır:
itibari para birimi ile anlaşma; ve tamamen kripto ile ilgilenenler. İkincisi
odaklanacağız. Şimdi küçük olsalar da, kesinlikle saf olduğuna inanıyoruz
kripto borsaları, fiat tabanlı borsalardan birçok kez daha büyük olacaktır.
yakın gelecek. Dünya finansında her zamankinden daha önemli bir rol oynayacaklar ve biz diyoruz
bu yeni paradigma Binance ; İkili Finans.
Senin yardımınla Binance , geleceğe güç veren birinci sınıf bir kripto borsası kuracak
kripto finansmanı.
Problemler
Mevcut kripto borsalarının bazıları bir dizi sorundan muzdariptir:
● Yetersiz teknik mimari
Birçok borsa, iyi teknoloji çalışanları tarafından "hızlı bir şekilde bir araya getirilir", ancak
Finans veya bir borsayı yönetme konusunda çok az tecrübesi var veya hiç yok. Onlar sık sık
sistemi kurmak ve çalıştırmak için en basit yaklaşımı seçin. Bu iken
başlangıçta iyi çalışabilir, trafik arttıkça sistem çalışmayacaktır.
artan yükü idare edin. Değişim sistemlerinin mühendislikten geçirilmesi gerekir
akılda güvenlik, verimlilik, hız ve ölçeklenebilirlik ile temel. Bu
genellikle ilk geliştirmeyi yavaşlatır, ancak uzun vadeli başarı için kritiktir.
Ekibimiz onlarca yıllık birleşik deneyime sahiptir.
Ekonomiyi şekillendiren dünya standartlarında finansal sistemler. Nasıl olduğunu anlıyoruz
bu sistemler sıfırdan inşa edilmiştir.
● Güvenli olmayan platform
Saldırıya uğradığı için kapanan yüzlerce borsa var. 1
Binance, yüksek standartlara göre oluşturulmuştur, denetlenmiştir ve penetrasyon testi
yapılmıştır. Sahibiz
finansal sistemleri en yüksek güvenlik standartlarına göre oluşturma deneyimi ve
önce güvenliği sağlamaya çalışın.
● Kötü piyasa likiditesi
Profesyonel tüccarlar ve normal kullanıcılar bundan önemli ölçüde etkilenir.
Sığ bir emir defterine sahip olmak, ticaret sırasında yüksek bir kayma anlamına gelir, bu da
tüccarlar için pahalı. Madencileri, kurumsal yatırımcıları ve büyük tüccarları almak
yeni bir değiş tokuşa girmek bir tavuk ve yumurta sorunudur ve
derin endüstri kaynakları.
1 https://bitcointalk.org/index.php?topic=576337
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Binance ekibi, birçokları için hem finans hem de kripto endüstrisinde yer aldı
yıl. Ekip, bir dizi borsa üzerinde çalıştı ve işletti ve
bu alanda geniş bir ortaklar ağı biriktirdi. Bu ortaklar
değişimi önyüklemede anahtar olacaktır.
● Yetersiz müşteri hizmetleri
Kullanıcılar söz konusu olduğunda tüccarlar farklı bir cinstir. Anlamak

tüccar zihniyeti, başarılı bir takas yürütmek için hayati önem taşır. Para kelimenin tam anlamıyla
çizgide. Birçok borsa hizmet tüccarları, sanki bir sosyal medya işletiyormuş gibi
medya sitesi. Arkadaşlarınızın durum güncellemesini görmenizde 3 saniyelik bir gecikme
neredeyse fark edilmez, ancak bir değiş tokuşta aynı şey kabul edilemez,
bir dizi kullanıcı şikayetiyle sonuçlanıyor.
Teknoloji yığınına ek olarak, Binance hizmet göz önünde bulundurularak oluşturulmuştur.
Binance, tüm personel ve şirket genelinde destek sorumluluklarını paylaşır.
Bir tüccarın bir sorunu olduğunda, doğrudan birinden yanıt alırlar.
sistemi bilir ve bir senaryodan okuyan biri değil.
● Yetersiz uluslararasılaşma ve dil desteği
Blok zincirlerinin sınırları yoktur. Çoğu değişim yalnızca bir dile odaklanır
veya bir ülke.
Uluslararası çok dilli ekibimiz, geniş çalışma deneyimine sahiptir.
Kuzey Amerika, Avrupa ve Asya ile
küresel pazar.
Binance Borsası
Eşleştirme Motoru
Eşleştirme motorumuz, saniyede 1.400.000 siparişi sürdürme kapasitesine sahiptir.
Binance bugün piyasadaki en hızlı borsalardan biri. Emin olabilirsin
Borsamız, eşleşen motor nedeniyle siparişlerinizin asla sıkışmayacağını
bunalmış.
Özellik Sunumu
Platformu kabaca şu sırayla kullanıma sunacağız:
● Spot ticaret
● Marj ticareti
● Vadeli işlemler
● Anonim anında değişim
● Merkezi olmayan (zincir üzerinde) değişim
● ve daha fazlası…
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Madeni paralar
Binance, aşağıdaki paralarda alım satım çiftlerini destekleyecektir:
● BTC
● ETH
● LTC
● NEO (ANS)
● BNB (Binance Coin)
Zamanla daha fazla para eklenecektir. Genelde yalnızca sahip olan paraları ekleyeceğiz
güçlü güvenilirlik, kullanıcı tabanı ve likidite. Olmak istediğin bir madeni paran varsa
Daha sonra Binance'te listelenmiş, ICO'muza katılmak yardımcı olacaktır.
USD, RMB, JPY veya KRX gibi herhangi bir fiat para birimini destekleme planımız yok.
Cihaz Kapsamı
Aşağıdakiler için çapraz platform ticaret müşterileri sağlayacağız:
● Web tabanlı ticaret istemcisi
● Android yerel istemcisi
● iOS yerel istemcisi (App Store incelemesi bekleniyor)
● Mobil HTML5 istemcisi (WeChat H5 istemcisi dahil)
● PC (Windows) yerel istemcisi
● REST API
Çok Dilli Destek
Tüm kullanıcılarımız için İngilizce, Çince, Japonca ve Korece'yi destekleyeceğiz
arayüzler. (İlk sürüm yalnızca İngilizce ve Çince olacaktır.) Daha fazla
diller zamanla eklenecektir.
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UI Önizlemesi
Profesyonel Web Ticaret Arayüzü
Mobil HTML5 Pazar Verileri
iOS Ticaret Sayfası
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Windows PC Yerel İstemci - Çok Aralıklı Görünüm
Gelir modeli
Binance'in geliri aşağıdaki kaynaklardan gelecek:
Kaynak
Açıklama
Değişim Ücreti
Binance başlangıçta işlem başına% 0,2 sabit ücret talep edecektir. Diğer
daha sonra dahil edilecek varyasyonlar
yapıcı alıcı, hacim tabanlı katmanlama ve 0 ücret promosyonları.
% 0,2'nin üzerinde ücret alma planımız yok.
para çekme ücreti
Binance, para çekme işlemleri için küçük bir ücret alabilir.
Listeleme Ücreti
Binance, yenilikçi madeni paraları ve diğer varlıkları seçecek
borsada listelenen, ilişkili bir ücret olabilir
bu listeler.
Teminat Ücreti
Teminat üzerinden işlem yaparsanız, bir ücret veya faiz olabilir.
ödünç alınan miktar.
Diğer ücretler
Platformun çeşitli ücretler için toplayabileceği başka ücretler olabilir.
otomatik algoritmik sıralama vb. hizmetler
Binance Coin (BNB)
Binance Coin adı verilen token coin'i çıkaracağız. 200 MM BNB katı sınırı
yaratılacak, asla artırılmayacak. BNB, Ethereum'da yerel olarak çalışacak
ERC 20 ile blockchain.
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Tahsis
%
Miktar (BNB)
Katılımcı
% 50
100.000.000
ICO
% 40
80.000.000
Kurucu Ekip
% 10
20.000.000
Melek Yatırımcılar
ICO
ICO, dünya çapında birçok platformda BTC ve ETH'de yapılacaktır.
ICO Programı
Aşağıdaki tüm zamanlar Çin Standart Saati (CST), UTC + 8 saattir.
Tarih (değiştir | kaynağı değiştir)
Görev

2017/06/14 Binance projesinin başlangıcı onaylandı
2017/06/16 İlk taslak teknik rapor tamamlandı, potansiyel meleğe dağıtıldı
yatırımcılar
2017/06/22 Binance ICO planını duyurdu ve genel olarak teknik inceleme yayınladı
halka açık
2017/07/01 ICO başlıyor (platformlar yakında duyurulacak)
2017/07/15 Binance.com sürüm v0.1 yayına giriyor, aktif ticaret başlıyor
2017/07/21 ICO biter veya madeni paralar tükendiğinde
ICO, 1 Temmuz 3 PM'den başlayacak, yatırımcılar 3 Temmuz'da BNB token satın alabilecek
100.000.000 token satılıncaya kadar ilk gelen, ilk hizmet esasına göre aşamalar.
Her yeni aşama başladığında fiyat artacaktır.
Yatırımcılar, ICO bittikten sonra 5 iş günü içinde BNB tokenleri alacaklar.
Ayrıntılı program aşağıdaki gibidir:
ICO Aşaması
1. hafta
2. hafta
3. hafta
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CST / GMT + 8 1 Temmuz 15:00 7 Temmuz 15:00
7 Temmuz 15:00 14 Temmuz 15:00
14 Temmuz 15:00 21 Temmuz 15:00
1ETH
2700 BNB
2500 BNB
2300 BNB
1BTC
Piyasa fiyatına göre
BNB Değeri ve Geri Satın Alma Planı
Platformumuzda aşağıdakiler dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere tüm ücretleri ödemek için
BNB'yi kullanabilirsiniz:
● Değişim ücretleri
● Para çekme ücretleri
● Giriş ücretleri
● Herhangi bir başka ücret
Ücretleri ödemek için BNB'yi kullandığınızda, önemli bir indirim alırsınız:
1. yıl
2. yıl
3. yıl
4. yıl
5. yıl
İndirim oranı
% 50
% 25
% 12.5
% 6.75
indirim yok
Yeniden satın alma planı
Her üç ayda bir, kârımızın% 20'sini BNB'yi geri satın almak ve yok etmek için kullanacağız.
BNB'nin (100MM)% 50'sini geri alıyoruz. Tüm geri satın alma işlemleri
blockchain'de duyuruldu. Sonunda 100MM BNB'yi yok edeceğiz,
100MM BNB kaldı.

Merkezi Olmayan Değişim
Gelecekte Binance, BNB'nin
harcanacak gazın yanı sıra kilit temel varlıklardan biri.
Takım için BNB Kazanma Planı
İlk sürüm:% 20 (16 milyon)
1 yıl sonra:
% 20 (16 milyon)
2 yıl sonra:
% 20 (16 milyon)
3 yıl sonra:
% 20 (16 milyon)
4 yıl sonra:
% 20 (16 milyon)
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Fon Kullanımı
● Fonların% 35'i Binance platformunu oluşturmak ve gerçekleştirmek için kullanılacak
Ekip işe alma, eğitim ve
geliştirme bütçesi.
● Sürekli dahil olmak üzere% 50 Binance markalaşması ve pazarlaması için kullanılacak
Endüstride Binance ve blockchain yeniliklerinin tanıtımı ve eğitimi
ortamlar. Yardımcı olmak için çeşitli reklam faaliyetleri için yeterli bir bütçe
Binance yatırımcılar arasında popüler hale geldi ve aktif kullanıcıları
platform.
●% 15'i herhangi bir acil durum veya beklenmedik durumla başa çıkmak için yedek tutulacak
ortaya çıkabilecek durum.
Takım
Changpeng Zhao liderliğindeki sağlam bir ekibimiz var, her ikisi de geleneksel duvar sokağıyla
finans ve kripto para birimi deneyimi. Başarılı bir sicilimiz var
kemerimizin altındaki girişimler.
Changpeng Zhao - CEO
(kripto topluluğunda aka CZ) LinkedIn Profili
CZ, bir şirket olan BijieTech'in kurucusu ve CEO'sudur.
değişim için bulut tabanlı değişim sistemleri sağlar
operatörler. BijieTech, Eylül 2015'te kurulduğundan beri artık
Asya'da 30'dan fazla borsa. Kuruluşundan bu yana ilk 12 ayda,
BijieTech 36,1 milyon RMB (5,3 milyon ABD Doları) gelir elde etti,
ve ikinci yılında bunu ikiye katlayacak. BijieTech asla
herhangi bir dış yatırımı kabul etti, nakit akışı pozitif
ilk günden.
Binance ICO biter bitmez, CZ BijieTech'in hissedarı olarak kalacak, ancak
tüm yönetim görevlerini yeni bir CEO'ya bırakacak. CZ özel olarak odaklanacak
Binance'de. Bu, bu whitepaper'da listelenen tüm BijieTech üyeleri için geçerlidir.
BijieTech'ten önce CZ, OKCoin'in kurucu ortağı ve CTO'suydu. Kaldığı süre boyunca
OKCoin burada uluslararası sitelerini ve vadeli işlem platformlarını başlattı.
Stefan Thomas ile koordineli çalışan CZ, aynı zamanda herhangi bir ülkede ilk rezerv kanıtlarına da
öncülük ediyor.
Çin kripto borsası. Bunu kısa süre sonra Çin'deki diğer büyük borsaların çoğu takip etti.
Oradaki teknoloji ekibini yönetmenin yanı sıra, uluslararası pazarlamaya da liderlik ediyor
takım. Halen Zane Tackett'in akıl hocası ve iyi arkadaşıdır.
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OKCoin'den önce CZ, Teknoloji Başkanı ve 3'üncü kişiydi.
Blockchain.info ekibi. Ben Reeves, Roger Ver, Anthony ile yakın çalıştı.

Antonopoulos ve Nicolas Cary, Blockchain.info hizmetini büyütecek.
Blockchain.info'dan önce CZ, 2005 yılında Fusion Systems Ltd'yi kurdu.
brokerler için ultra düşük gecikmeli ticaret sistemlerinde uzmanlaşmıştır. Fusion Systems
Şangay'da başladı ve şu anda Tokyo, Hong Kong ve Los'ta ofisleri var
Angeles. Diğer görevlerin yanı sıra, CZ ticareti kapatmak ve dağıtmaktan sorumluydu
Credit Suisse, Goldman Sachs, Deutsche Bank ve daha fazlasındaki sistemler. CZ kaldı
Fusion System, 2013 yılında blockchain endüstrisinde tam zamanlı çalışacak.
Fusion Systems'dan önce CZ, Bloomberg Tradebook'ta Geliştirme Başkanıydı
New York'ta 4 yıllık vadeli işlemler. Orada CZ sorumlu olan bir ekibi yönetti
Bloomberg'deki tüm vadeli işlem platformu için, yıllık gelirleri aşıyor
300 milyon dolar.
Bloomberg'den önce, CZ'nin üniversite stajı ve kolejden sonraki ilk işi Tokyo'daydı.
ticareti geliştirmeye dahil olan bir teknoloji dış kaynak şirketi için çalışmak
Tokyo Menkul Kıymetler Borsası için sistemler. Değişim deneyimi burada
başladı.
CZ Çin'de doğdu ve Kanada'da lise ve koleje gitti. CZ tamamen
İngilizce ve Çince olarak iki dilli ve temel Japonca konuşabiliyor.
Roger Wang - CTO
LinkedIn Profili
Roger, bir kurucu ortak ve CTO'dur. O çalışıyordu
finans endüstrisi 10 yılı aşkın süredir,
teknik ekipler, üst düzey mimariyi tasarlar.
sistemleri değiş tokuş etmek ve takas etmek ve operasyon ekiplerini çalıştırmak
değişim sistemlerinin güvenliğini ve istikrarını sağlamak.
BijieTech'ten önce Roger, Nomura Securities'de çalıştı.
Japonya'daki en büyük yatırım bankası. O sorumluydu
binlerce kişiyi destekleyen küresel kredi rezervasyon, analiz ve işaretleme sistemi
küresel tüccarlar ve analistler. Akıllı bir bağı da başarıyla uyguladı
firma geniş ticaret / sipariş / pozisyon verilerini kullanan eşleştirme motoru, müşteri
İşletmeyi keşfetmek için sorgulama bilgileri, 3. taraf verileri ve kamu tahvil verileri
Gelişmiş özel oluşturulmuş algoritmalar kullanan firma için fırsatlar. Şimdi
Nomura için yıllık 100 milyon ABD dolarının üzerinde gelir elde etmektedir.
Nomura'dan önce, Morgan Stanley'de bir teknoloji lideriydi ve burada tasarladığı ve
finansal TB düzeyinde bir veri ambarı oluşturdu ve çok sayıda kullanıcıyı
Sayfa 12
gerçek zamanlı veri analizi ve finansal modelleme yapın. Aynı zamanda bir çekirdek geliştiriciydi.
firmanın en büyük müşterilerine hizmet veren düşük gecikmeli algoritmik ticaret sistemleri
Blackstone ve Wellington Fonu,
Morgan Stanley.
Roger, İngilizce, Çince ve Japonca dillerinde tamamen üç dillidir.
James Hofbauer - Baş Mimar
LinkedIn Profili
James, BijieTech'in kurucu ortağı ve Baş Mimarıdır.
Çekirdek eşleştirme motorunu mimarlar ve uygular ve
onun ara katman yazılımı. Ayrıca müşteri borsalarının kamuya açık
güvenlik ve yüksek performans sağlamak için uç noktalar.
BijieTech'ten önce James, bir Silikon Vadisi olan Palantir'de çalışıyordu.
büyük veri analizine odaklanan şirket.
Palantir'in
büyük ölçekli
yüksek performans
sistemleri
vardır
için kullanılır

siber güvenlik, kara para aklamayı önleme, dolandırıcılık tespiti, terörle mücadele ve birçok
hem özel hem de devlet kurumları tarafından diğer veri ilişkisi analizi amaçları.
Palantir'den önce James, Fusion Systems'ta çalışıyordu. James'in çalıştığı kayda değer bir proje
küresel bir yatırım bankasının sistem mimarisinin yeniden tasarlanması,
sistem sayısını azaltmak, hassas verileri şifrelemek ve güvenli bir şekilde kullanmak,
ve kimlik doğrulama sağlayan yeni bir kullanıcı güvenlik sistemi başlattı,
yetkilendirme ve eylem denetimi günlüğü.
James, Amerika'da büyüdü ve eğitim gördü, Bachelor's of Science, Cum kazandı.
Laude , Bilgisayar Bilimlerinde. İki dilli, anadili İngilizce ve akıcı Japonca
(JLPT N2 sertifikalı) ve 10 yıldan fazla bir süredir Japonya'da yaşıyor.
James, CZ'yi 7 yıldır tanıyor ve iki girişimde birlikte çalıştılar.
Paul Jankunas - Mühendislikten Sorumlu Başkan Yardımcısı
LinkedIn Profili
Paul, BijieTech'te Mühendislikten Sorumlu Başkan Yardımcısıdır.
Çekirdek makine motorunun C ++ uygulaması. O bitti
Değişim sistemleri geliştirmede 15 yıllık deneyim ve
finansal ticaret uygulamaları. Sürekli yeni arıyor
sistemin performansını ve ölçeklenebilirliğini iyileştirmenin yolları.
Sayfa 13
Paul, BijieTech'ten önce Tokyo'daki SBI Group'un bir parçası olan SBI BITS'de çalıştı. SBI Grubu
geniş bir yelpazede çıkarları olan borsaya kayıtlı bir finansal hizmetler şirketidir.
işletmeler. Paul, hem istemci hem de sunucu tarafı geliştirmeden sorumluydu:
ticaret uygulamaları.
Bundan önce Paul, Tokyo'daki Fusions Systems'da Geliştirme Başkanı olarak çalıştı.
2 mikrosaniyenin altında gecikme sürelerine sahip bir pazar ağ geçidi olan Raptor'da ve bundan önce
New York'taki Bloomberg için.
Paul, CZ'yi 9 yıldır tanıyor ve 3 şirkette birlikte çalıştılar.
Allan Yan - Ürün Direktörü
LinkedIn Profili
Allan, BijieTech'in kurucu ortağı ve Ürün Direktörüdür.
Allan, ürün tasarımında 10 yılı aşkın deneyime sahiptir.
deneyim ve ticaret. İnovasyonları yönlendirir.
BijieTech tarafından oluşturulan değişim sistemleri ve ürünü zorluyor
Bu ultra rekabetçi ortamda rekabetin çok ilerisinde
Uzay.
BijieTech'ten önce Allan, Orient International Holding'de çalışıyordu.
Şangay'daki en büyük ithalat ve ihracat firmalarından biridir. O sorumluydu
ERP ve e-Faks dahil olmak üzere çeşitli bilgi ürünlerinin uygulanması.
Bu arada, çeşitli oyun ve VOD içerik platformlarına liderlik etti.
Sunny Li - Operasyon Direktörü
LinkedIn Profili
Sunny, kurucularından biridir ve Operasyon Direktörüdür
BijieTech. Uzun yıllar yönetim ve teknolojiye sahip
danışmanlık deneyimi, 20'den fazla değişim sistemine öncülük etti
projeler ve strateji için kapsamlı danışmanlık sağladı,
operasyonlar, risk kontrolü ve sistem geliştirme.
BijieTech'ten önce Sunny, Accenture'da kıdemli olarak çalıştı
danışman. Birçok ilk 500 şirketi sağladı
stratejik ve BT danışmanlığı ve bir dizi IoT, büyük veri,
ERP bilgi entegrasyon sistemleri projeleri.
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Yatırımcılar ve Danışmanlar

Belirli bir sırada değil.
Matthew Roszak
Bloq kurucu ortağı.
Tally Capital Kurucu
Ortak.
Roger Ver
Pek çok melek yatırımcı
blockchain işletmeleri.
Bitcoin.com CEO'su.
Ron Cao
Sky9 Capital MD
Kurumsal yatırımcı
BTCChina.
Chandler Guo
Melek Yatırımcı
blok zinciri işletmeleri
Çin.
Selam ben
Yixia CMO'su
Teknoloji.
Daha önce kurucu ortağı
OKCoin.
Yang Linke
BTCChina'nın kurucu ortağı.
ICOCoin Kurucusu.
Zhao Dong
En büyük kriptolardan biri
Çin'deki OTC brokerleri.
Da Hongfei
AntShares Kurucusu.
Onchain CEO'su.
Jun Du
Huobi'nin kurucu ortağı.
Melek yatırımcı.
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Vincent Zhou
FinTech'in kurucusu
Blockchain Grubu. Aktif
angel blockchain yatırımcısı.
Lu Bin
Andui.com CEO'su,
blockchain finansmanı
Çin'de hizmet şirketi
Liu Sutong
Finans Kanalı TV
Çapa.
Heng Pool'un CEO'su.
Eric Zhang
AntShares Çekirdek Üyesi.
Kurşun eşleştirme motoru
Huobi.com şirketinde developer
Leah Zhang
F2Pool'un CMO'su.
Önceden Yatırım

AngelCrunch'ın yöneticisi.
Wang Qijun
Andui'nin kurucu ortağı.
Eskiden Pazarlama
Blockchain.info
Roy Zou
Bitkio CEO'su Secretarl
Ethereum Classic şirketinde
Konsorsiyum (ECC)
Jackie Wang
Kurucu ekip üyesi
Bitbank.com ve
BW.com ve CHBTC.
Li Da
Kurucu ortağı
JiulianTech.
Sayfa 16
Xiaoning Nan
BitOcean'ın kurucusu.
Jeff Cui
Kurucusu ve CEO'su
TKing.cn. Konumundaki teknik lider
Morgan Stanley.
Guicheng Xiong
91 kurucu ortağı
Kablosuz, satın alan
Baidu 1,9 milyar ABD doları seviyesinde.
Xin Chen
Önceki Ürün Direktörü
OKCoin. Şirketinde Analyst
Guotai Junan Menkul Kıymetler.
William Liu
AllBright şirketinde Senior Partner
Hukuk Büroları, en büyüğü
Şangay'da Hukuk Bürosu.
Bazı yatırımcılar
özel kal.
Sayfa 17
Riskler
Bir borsa yürütmenin birçok riski vardır. Bunu anlıyoruz ve
bunların üstesinden gelmek için gereken beceriler, deneyim ve liderlik.
Güvenlik Önemlidir
Kötü güvenlik prosedürleri nedeniyle birçok kripto borsası başarısız oldu. Çoğu güvenlik
ihlalleri, kritik öneme sahip olanları korumak için basit önlemler alarak önlenebilirdi.
kaynaklar. Ekibimiz, Binance'i en önemli endişe kaynağı olarak geliştirdi
kafalarında. Tüm sektörü en iyi şekilde takip ettiğimizden emin olmak için çalışıyoruz
ISO / IEC dahil olmak üzere altyapı ve verilerin güvenliğini sağlamaya gelince uygulamalar
27001: 2013 ve CryptoCurrency Güvenlik Standardı (CCSS) .
2
3
Pazar Rekabeti
Bunun son derece rekabetçi bir alan olacağını biliyoruz. Olmazsa muhtemelen yüzlerce vardır

değişim isteyen, planlayan veya yapan binlerce ekip. Rekabet şiddetli olacak.
Ancak bu çağda, bu herhangi bir düzgün konseptte / başlangıçta veya olgunlaşmada ortak bir risktir.
şirket. Soru şudur: ekibimiz, geçmiş performans, deneyim, endüstri göz önüne alındığında
kaynakların ve ürünün geri kalanından daha iyi bir şansa sahip olduğumuza inanıyor musunuz?
paketi? Cevabınız evet ise, lütfen ICO'muza katılın.
2 https://en.wikipedia.org/wiki/ISO/IEC_27001:2013
3 https://cryptoconsortium.org/standards/CCSS

