Sayfa 1
Raiden Ağı (RDN)
Yüksek hacimli, anında ve güvenli token aktarımı
küresel fikir birliğine ihtiyaç duymadan
Raiden, başlayan ve çok beklenen bir açık kaynak projesidir.
2015'te, Ethereum'un piyasada benimsenmesinden kısa bir süre sonra. Gol
Başlangıçta, Ethereum'un ölçeklendirme sorunlarını çözmek için
kabul eden iki katılımcının
sınırsız, çift yönlü transferler gerçekleştirin
her işlem için blockchain.
İşlevselliğe genel bir bakış şu şekilde özetlenebilir:
takip etme:
Adı bağlayıcı anlaşmalar 1) oluşturulması denge deliller tarafından
karma kilitli aktarımlar kullanarak.
2) kurulması ödeme kanal teknolojisinin bir olan
iki taraf arasında zincir dışı sözleşme. İki taraf şunları yapabilir:
arasında neredeyse sınırsız ve düşük maliyetli işlemler gerçekleştirin
anında birbirlerine. Blok zincirinin olduğu tek zaman
ilgili sözleşmenin ilk zincir üzerinde oluşturulmasıdır
ve kanalın son kapatılması.
Fiyatlandırma:
Hollanda Müzayedesi
Kabul edilmiş:
ETH
Min Hedef:
NA
Kapak:
100.000.000
Emanet:
Akıllı Sözleşme
Bonus:
Yok
Satış Bilgisi
Ülke:
NA
Takım:
Şeffaf
Beyaz kağıt:
Genel Bakış Mevcut
Sahne:
MVP
Satış Dönemi:
18 Ekim 2017
İnternet sitesi:
Buraya Tıkla
Genel
Kontrol listesi
Yönetim ekibi:
Ürün tanımı:
Ticari geçerlilik:
Hacim / faiz:
Yerine Getirme:
Genel Bakış
Token Satışı
RDN kodu altında, Raiden sabit bir

100.000.000 jeton.
Şirket, tokenlerin tam olarak% 50'sinin
bir yöntem olan 'Hollanda Müzayedesi ' olarak kitle satışına uygun
bu, katkının sürekli değer değişkenliğine yol açar
Token satışının uzunluğuna göre fiyat.
Tokenların toplam% 34'ü geliştiriciler tarafından tutulacak
Raider, Brainbot Labs, geliştirme ve bakım için
protokol. Bakiye (% 16) bir
ekosistemi büyütmek için dış kalkınma fonu.
Materyallerinde ayrıntılı Gelir Kullanımı yoktur.
SPEC SATIN AL
Özel satış:
Yok
Satış öncesi:
Yok
Bonus yapısı
% 16
% 34
% 50
Crowsale
Beyin robotu
Harici Geliştirme Fonu
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Token Tahsisi
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Raiden, BrainBot Technologies tarafından geliştirilmiştir.
ilgili personelin teknik geçmişi vardır.
geliştirme başarısı.
Yönetim
Raiden'in ticari stratejisi ağırlıklı olarak
geliştirme, dağıtım ve pazara giriş.
Girişim bir süredir geliştirme aşamasında olduğu için,
topluluk arasında çok beklenen, dolayısıyla ilk kullanıcı
evlat edinme sorun olmamalı.
Şirket iddia ettiği tokenlerin% 50'sini geri tutuyor
protokolün sürekli geliştirilmesinin yanı sıra bir yolla
bir inovasyon noktasından topluluk işbirliğini teşvik etmek
görüş alanı.
Elde tutma ve büyümeye güçlü bir odaklanma var
ticarileştirme.
Raiden'in protokollerinin yayınlanmasını ertelediğini not ediyoruz.
Mart 2017'den beri ancak bir kardeş sürüm üretti
sınırlı işlevsellik.
Ticari Strateji
Heiko Hees - Kurucu ve CEO
Daha önce PediaPress'in kurucusuydu. Geliştirici
2014'ten beri Ethereum'da.
Oliver Bunting - Danışman
CryptoCoins Consulting Ltd. Eski Direktörü
Raiden (RDN) tarafından verilen jetonlar,
ekosistem aşağıdaki nedenlerden dolayı:
1) RDN, teşvik odaklı ve 'ücrete dayalı' bir belirteçtir.
yenilikçiliği, rekabeti ve

Yardımcı hizmetler
2) RDN'nin amacı platform tabanlı para birimi olmaktır,
şirket hiçbir şey olmadığını kabul etse de
geliştiricilerin herhangi bir Altcoin türünü kabul etmesini engelleme
ücret olarak.
RDN'nin değişim listesinde yer alacağına dair bir beklenti vardır.
kısa vadeli, ancak henüz bir tarihi teyit edemiyoruz.
Yatırımcılar için Jetonlar
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3. Sayfa
HALA KATILMAK İÇİN ZAMAN VAR
PICOLO ARAŞTIRMASI GERÇEKLEŞTİRİLDİ
TOKEN SATIŞI
Daha fazlasını bul
VEYA OKUMAYA DEVAM ET
4. sayfa
Güçlü
Zayıf yönler
• Finansal kurumlar da dahil olmak üzere daha büyük kuruluşlar aradıkça
Ethereum işlemlerini işlerine dahil etmek için,
ölçeklenebilirlik, maliyet ve zaman sorunu giderek
daha endişe verici (özellikle yüksek arayanlar için
hacim numaraları). Raiden'ın çözümü sağdaki bir adımdır
belirli bir tür için bu sınırlamalardan bazılarını çözerek
kullanıcı.
• Raiden's Network'ün fintech ile ilgili olarak uygulanması
sürekli bankalararası odaklanan kuruluşlar veya
'ilişkili taraf' işlemleri önemlidir. Ağ olabilir
maliyetleri, ödeme sürelerini etkili bir şekilde azaltın ve
çeşitli iş modellerinde anında havale imkanı.
• Proje, 2015 yılından beri açık kaynaklıdır.
GitHub deposuna yaklaşık sekiz katılımcı .
• Ekip, SSS’lerinin içeriği dahilinde biraz harcadı
Piyasadaki diğer çözümleri karşılaştırmak ve not almak için zaman
teknolojideki büyük farklılıklar.
• Projenin halihazırda önemli bir takipçisi var.
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• Proje için resmi bir beyaz kağıt bulunmamakla birlikte
Projeye iyi bir genel bakış sağlayan bir '101 özeti' .
Takımın bunu yapmaya karar verdiğine inanıyoruz çünkü
bilgi zaten github'da mevcut.
• Şirket bir açıklama yapılacağını bildirmişti
2017'nin başlarında, ancak bu henüz gerçekleşmedi. Böyle gecikmeler
ön-ICO, çözümün piyasaya çıkacağına dair güveni azaltır.
uygun bir zaman çerçevesi içinde teslim edilmelidir.
• % 35'lik ekibe ayrılan pay oldukça fazladır. Not ederler
bu miktarın dolaylı olarak katkıda bulunacağı
danışmanların / hukukçuların geliştirilmesi ve ödenmesi, bununla birlikte, herhangi bir
standart bu hala önemlidir. Daha ayrıntılı bir döküm
uygun olurdu.
• Yukarıdakilerle ilgili olarak, daha sonra nerede

% 50'lik kitle satışından elde edilen gelir devam edecek. Oranın ışığında
resmi bir 'gelir kullanımı' olmadığı için,
geliştirme için olmalı, bu da 'ikiye katlama' anlamına gelecektir.
Ar-Ge tahsisi.
• Bu noktada, 'Hollanda Açık Artırması' süreci değerleme yapar
ve anlaşma yapısına bağlı olarak analiz son derece zordur.
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Sonuç
Raiden Network, aşağıdakiler için spekülatif bir fırsat sunar :
Yenilikçi bir konsepte maruz kalmak isteyen yatırımcılar
Ethereum'un manzarasını ve geleceğini değiştirebilir
Benimseme.
Dağıtmak istedikleri çözüm, özellikle
yüksek hacimli işletmelerde belirli kullanım durumlarına bakarken
aynı şekilde devam eden işlemsel ilişkileri olan
partiler.
Bununla birlikte, böyle bir çözümün olmayacağına dikkat edilmelidir.
her kullanım durumuna uygulanabilir. İş modelleri için
yeni müşteri kanallarıyla veya 'yüksek hacimli' çalışın ve
seyrek işlemler, Raiden uygun olmayabilir
çözüm.
Genel olarak, Raiden ve onun isteklerinden etkileniyoruz.
Ethereum ekosistemi, ancak kabul ediyoruz
Picolo Research'ün daha fazla
spekülatif görüş:
• Çözümde daha önce gecikmeler oldu
• Önemli miktarda jeton tutulmaktadır.
kurucu ekip
• Göstermek için 'gelir kullanımı' veya bütçe oluşturulmadı
para nereye gidiyor (bulabileceğimiz)
Yukarıdakilere ek olarak, fırsatın risk bileşeni
anlaşma yapısıyla yoğun bir şekilde ilişkilidir, nihai pazar
kapitalizasyon ve likidite. Şu anda bu noktalar
Hollandalıların doğası gereği tahmin etmek son derece zordur.
açık arttırma.'
Önceki noktalarla ilgili olarak, Picolo Research
önemli bir şans varken kabul eder
uzun vadede ters, ancak bu, büyük bir
risk derecesi ve belirsizlik.
Picolo Research, Raiden'in spekülatif bir satın alma olduğuna inanıyor
toleransı yüksek olan yatırımcılar için fırsat
risk ve sadece uzun vadeli maruziyet arıyorlar.
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Derecelendirmelere Genel Bakış
Ya konsept aşamasında, eksiklik
ticarileştirme / mahkumiyet veya sınırlama
Aldatmaca.
Bununla birlikte, şirket / jetonların değeri var
şüpheli nitelikler var ve

önemli risk.
Olabilecek bir yatırım fırsatı
belirli koşullar altında dikkate alınır.
Önemli olmayan iyi bir fırsat
zayıflıklar ve açık bir yol
ticarileştirme.
Yüksek inançlı bir yatırım fırsatı
görünür bir zayıflık olmadan.
ALDATMACA
Her ne pahasına olursa olsun kaçınılması gereken hileli bir girişim.
RİSKLİ
Çeşitli faktörlerden dolayı yatırım
yüksek sermaye kaybetme riski ile ilişkilidir.
AMBAR
Genellikle güncellenmiş bir sürümde meydana gelir
mevcut seviyelerin korunmasını tavsiye etmek için kapsam
pozisyon boyutlandırma.
SPEC SATIN AL
Yatırımcılar için spekülatif bir fırsat
daha yüksek risk toleransı.
SATIN AL
Yüksek mahkumiyet satın alma fırsatı.
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NÖTR
Fırsatın yararları ve şansı vardır:
büyüme, ancak, birkaç olumsuz
dikkate alınması gereken yönler
yatırım süresini etkiler.
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Feragatname
Picolo Research , kripto para birimi ICO'ları hakkında bağımsız bir araştırma sağlayıcısıdır. Biz
bu araştırma raporu için ödeme yapılmamış veya zorunlu tutulmamıştır. İçinde ifade edilen görüşler
bu raporun tamamı Picolo'ya aittir.
Bu raporun içeriği ve ekli belgeler,
hedeflerinizi, mali durumunuzu veya ihtiyaçlarınızı dikkate alarak. Bu yüzden sen
(eğer varsa) bir tavsiyeyi almak veya ilgilenmek için herhangi bir işlem yapmadan veya takip etmeden
önce
Herhangi bir mali ürün veya belirtilen veya indirilen bilgiler ile ilgili olarak
bu web sitesinden veya bu web sitesi aracılığıyla, kendi yatırım danışmanınıza danışın.
kendi hedeflerinize, mali durumunuza ve ihtiyaçlarınıza göre uygundur.
Picolo, bu raporda yer alan bilgilerin bilgilere dayandığına inanırken
güvenilir olduğu kabul edilen, doğruluğu ve eksiksizliği garanti edilmez ve
doğruluk veya güvenilirlik garantisi verilmez veya ima edilmez ve herhangi bir kayıp için hiçbir
sorumluluk
veya herhangi bir şekilde ortaya çıkan herhangi bir temsil, eylem veya ihmalden kaynaklanan zarar,
Picolo veya Picolo'nun veya ilgili kuruluşlarının herhangi bir memuru, temsilcisi veya çalışanı
tarafından. blockchaini.co
her zaman, herhangi bir zamanda, önceden haber vermeksizin, hizmet yelpazesini değiştirme hakkını
saklı tutar.
Picolo ve iştirakleri tarafından sunulan ve bu tür hizmetlerin kapsadığı şartlar
teklif edildi. Bu rapordaki bilgiler yalnızca kendi görüşümüzdür ve aşağıdakiler için
kullanılmamalıdır:
yatırım için bir karar vermek.
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