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Bu belgenin amacı
açıklamak için:
• Electroneum nedir
• Teknolojinin arkasındaki ekip kim?
• Neden benzersiz ve tüketiciler için çekici
• Mevcut Electroneum teknolojisinin ayrıntıları
• Electroneum'un geleceği için vizyonumuz
• Kitle satışı jeton satışının ayrıntıları ve nasıl dahil olunacağı
Teknik detaylar mı arıyorsunuz?
Bu belge, Electroneum işletmesine genel bakış ve teknik incelemedir. Eğer sen
tüm ayrıntılarını içeren teknik beyaz bülteni arıyorlar.
Electroneum blok zincirinin arkasındaki kriptografi ve teknoloji, lütfen
buradan indirin http://electroneum.com/technical-white-paper.pdf
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Electroneum ile tanışın:
Dünyanın İlk Ortak Kripto Para Birimi
Kendi blok zinciri üzerine inşa edilen Electroneum, açık bir niyetle geliştirilmiştir.
2,2 milyar akıllı telefon kullanıcısı aracılığıyla kitlesel olarak benimseniyor. Üzerinde bir token
satışı ile başlıyor
14 Eylül eşsiz bir fırsatı temsil ediyor.
Kripto para piyasası bir kez
açıkça Bitcoin tarafından domine ediliyor,
kırılır ve katalize edilir
yeni düşüncenin tanıtımı
ve yeni teknoloji. Electroneum
başka bir büyük sıçramayı temsil ediyor
ileri; sahiplerine hem
mevcut kripto para biriminin faydaları
kullanım ve teknoloji de
ilginç bir fırsat olarak
bir olasılığın erken uygulayıcısı olmak
önemli ölçüde yıkıcı yeni
teknoloji. Daha önce nerede
kripto para birimi kullanımı
neredeyse tamamen etki alanı
spekülatörler ve teknoloji meraklısı,
Electroneum,
ortaklaşa giren ilk dijital para
çığır açması nedeniyle kullanım
sıradan mobil için kullanım kolaylığı
kullanıcı.
İçin temel fark noktaları
Electroneum şunları içerir:
• Maksimum para hacmi
21 milyar demek
işlemlerde sadece iki tane var
ondalık basamaklar ve 'gerçek
para 'Bitcoin'in eksik olduğunu hissedin.
• Electroneum cüzdanları kolaylıkla
akıllı telefonda yönetiliyor ve
madeni paralar tarafından üretilebilir
olarak çalışan benzersiz mobil madenci
arka plan etkinliği.
• Çok hızlı mikro
işlemler ve para birimi
farklı arasında transfer olmak
uygulamalar, oyunlar ve kullanıcılar.
• Kendi amaca yönelik inşa edilmiş olmasına dayanır
blok zinciri, diğerlerinin aksine
şimdiye kadar 2017'de piyasaya sürülen para birimleri.
• Tek düşüncelidir

arkasındaki geliştirme ekibi,
girmek için açık hedef ve
mobil para birimine hakim olmak
Market.
Bu genel bakış makalesinde ana hatlarıyla
Konsept ve planlamayı detaylandırın
Electroneum ve
dahil olma fırsatı
Eylül ayındaki jeton satışı.
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Satış
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Bağlam
Basit bir açıklama
kripto para birimleri
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Özet
Electroneum'un arkasındaki ekip
Electroneum geliştirildi
deneyimli bir yazılım ekibi tarafından
geliştiriciler Richard Ells liderliğindedir.
Richard Ells'in bir bina geçmişi var
başarılı dijital işletmeler. O
kurdu ve büyüdü başarılı
hala çalışan dijital ajans
bugün, 20 yıldan fazla bir süre sonra.
Daha yakın zamanlarda Retortal'ı kurdu.
com 2013'te. CEO olarak, Richard
Ells bir ekip kurdu
40 geliştirici ve bir sosyal yarattı
medya yönetim platformu, kullanılmış
küresel servet 500 şirketi tarafından.
Retortal'ın yazılımı her gün şu kişiler tarafından kullanılmaktadır:
binlerce insan.
Geliştirme Takımı
Electroneum
Electroneum bir kripto para birimidir (bkz. "Kripto para birimlerinin basit bir açıklaması", sayfa 19 )
veya "alt para". Onun
"ehlek-troh-nee-um" olarak telaffuz edilir.
Adını, tüm kripto para birimlerinin güvendiği elektrondan alır.
Electroneum, mobil her yerde bulunma etrafında tasarlanmış ilk kripto para birimidir.
Başka bir deyişle, dünya çapında tahmini 2 milyar akıllı telefon kullanıcısı için tasarlanmıştır.
Richard Ells
James Atkinson
Dean Cole
Adam Atkinson
Ben Whomsley

Costin Cristoi
Robert Hopkins
Terry Hunter
Imogen Dale
Michael Wiltshire
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Natalie Hayon
Barbara Southwell
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Özet
Danışman
Mark Robinson
20 yıl boyunca Mark,
özel işletmelerin ve şirketlerin kurulları
Londra Menkul Kıymetler Borsası'nda işlem gören Mark
onun için çok sayıda ödülle tanındı
girişimci tarzı ve kolej yaklaşımı
liderlik. Odak noktası fırsatları tespit etmektir
ve çarpıcı kurumsal genişlemeyi mümkün kılıyor.
Andy Denton
20 yıldan fazla çevrimiçi oyun danışmanı
e-ticaret, çevrimiçi oyun deneyimi ve
Fintech işletmeleri. Binbaşı ile çalışmış
gibi çevrimiçi ve çevrimdışı oyun işletmeleri
William Hill, Nektan, Aristokrat Oyun, Gala Mercan
ve Microgaming, Andy'nin önemli bir deneyimi var
çevrimiçi oyun ve kripto para birimi alanında.
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Ocak 2015
Richard Ells ilk Bitcoin'lerini satın aldı ve
kripto para birimine olan ilgisini başlatır.
Ocak 2016
Bitcoin değeri neredeyse ikiye katlandı
Richard Ells ilk tanıtıldığından beri
takım. Kendi kripto para birimimiz
hala adı yok ama şimdi
sunucu rafımızda çalışıyor.
2016 Nisan
İlk (çirkin!) GPU madencimiz doğdu.
Ağustos 2015
Retortal'daki ekip inşa etmeye başlıyor
kendi kripto para birimleri, çatallı
kriptonottan.
2016 Temmuz
Bitcoin değeri üç katına çıktı
bakmaya başladığımızdan beri
kripto para birimleri. Biz resmen
dahil olmaya karar vermek
bir kripto para birimi geliştirmek
neyin üzerinde iyileştirmelerle
kullanılabilir.
Ağustos 2016
Takım açık olanı seçer
kaynak Bytecoin iyileştirmeleri
temel olarak kriptonotta
yeni para birimi.
Eylül 2016
Cep telefonunun
her yerde bulunma, inşa etmemiz gereken şeydir
para birimimiz etrafında. Sahibiz
ona "Elektron" diyoruz.
Ocak 2017
Resmi olarak başlatma kararı
bizim kripto para birimimiz. Planlı
2017 yaz için.
Mart 2017
Çalışan bir modelimiz var
bizim kripto para birimimiz
kimsenin olmadığı bir şey
dünyanın herhangi bir yerinde yapmak.
Haziran 2017
Orada keşfetmek biraz
bilinen kripto para birimi
"Elektron" olarak yeniden adlandırıyoruz
"Electroneum" projemiz
farklılaşmamızı sağlamak için
kendimiz onlardan.
2017 Temmuz
Electroneum Ltd kuruldu
ve resmi olarak kontrolü ele alır
Electroneum projesinin.

Electroneum, tamamı Retortal üyesi olarak başlayan ve 10 kişilik küçük bir vakıf ekibinden oluşan
Electroneum Ltd tarafından geliştirilmektedir.
3 yıldan fazla birlikte çalıştı. Çoğunlukla kodlayıcılardan ve geliştiricilerden oluşan, ayrıca
kriptografide bir uzman ve ekipte bir astrofizikçi bulacaksınız.
geliştirme, İngiltere'deki Kent'teki Retortal ofislerinde gerçekleşir.
Geliştirmemizin açık kaynaklı doğası nedeniyle, Electroneum'un ilerlemesi ve yönü Electroneum Ltd
içinde tam olarak yer almıyor, ancak çekirdek ekibimiz
Electroneum'un erken benimsenmesi sırasında şekillendirilmesinde, beslenmesinde ve
geliştirilmesinde muazzam bir rol oynayacak.
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Electroneum nedir?
Electroneum tamamlayıcıdır
geliştirilen para birimi
ne olursa olsun herkese izin vermek
teknik yetenek, kolay erişim
bir kripto para birimi. Birkaç içinde
mobil uygulamayı kurduğunuz dakikalar
herhangi bir kullanıcı Electroneum'un olduğunu görebilir
benzersiz aracılığıyla cüzdanlarına eklendi
mobil madencilik deneyimi. Neredeyse hepsi
kripto para birimleri ile "çıkarılır"
uzman ekipman. Electroneum
cep telefonundan alınabilir
uygulamada madencilik deneyimi.
Tamamen işleyen bir
kripto para ile çok
benzersiz özellikler. Belirledik
birden çok muazzam pazar ve
ücretsiz bir Apple yarattık ve
Başlamamıza izin veren Android uygulaması
bu pazarlara girmek
jeton satışından sonraki birinci gün (31.
Ekim 2017).
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Electroneum. Daha erişilebilir
ve daha anlaşılır
ortalama kişi
Electroneum kullansa bile
denenmiş ve test edilmiş bir blockchain (
9. ile aynı blockchain modeli
pazara göre en büyük kripto para birimi
büyük harf - Monero ve
12. en büyük - Bytecoin 1) oldu
benzersiz olması için geliştirildi
onu çok daha fazla yapan özellikler
ortalama bir kişi için erişilebilir.
Engelleri yıkmak
kripto para birimi girişi
Mevcut kripto para birimleri yenidir
(nispeten!) ve heyecan verici, ancak ötesinde
günlük insanınızın ulaştığı yer.
Sahip olduğunuz kripto para birimlerine erişmek için
GPU madencilik teçhizatı yapmak veya satın almak için
veya pasaportunuzun kopyalarını gönderin ve
bir web sitesine kişisel belgeler
muhtemelen hiç duymadınız.
Electroneum tüm büyük güvenliğe sahip
ve önde gelen kriptonun anonimliği
paralar ama ücretsiz olarak kontrol ediliyor ,
uygulamayı yüklemek kolay, hangisi
anında erişim sağlar
Hiçbiri olmayan Electroneum
kart bilgileri veya kimlik.
Electroneum uygulaması ayrıca size
cüzdanınızı yönetin ve gönderin veya
Electroneum'u güvenli bir şekilde alın.
Electroneum madeni paraları
Telefonunuz
Ücretsiz Electroneum uygulamasını yükleme
(Apple veya Android) hemen
kullanıcıya başlama yeteneği verir
Cüzdanında Electroneum kazanıyor.
Uygulama her zaman yayında (hatta
arka plan modunda) olacak
benzersiz koşmak
uygulama tabanlı kripto
madencilik deneyimi,
SIFIR gerektiren
teknik bilgi.

Çok az bant genişliği kaplıyor,
bu yüzden devam etmesi çok pahalı değil
3G veya 4G verileri.
Biz yaptık
jeton arzı
nın-nin
Electroneum paraları yüksek, etkinleştirmek için
uygulama kullanıcılarımıza hızlı bir şekilde
biraz Electroneum ve başla
bunun kullanımını anlayın. Bulacaklar
uygulama ilginç, tavsiye
uygulama ve para gönderin ve alın
teknik yetenek olmadan kolayca.
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İki ondalık basamağa dayalı
yüksek jetonlu kripto para birimi
sayı (para arzı)
Kripto para birimleri genellikle
nispeten düşük jeton numaraları.
Örneğin, Bitcoin'in yalnızca bir
maksimum 21 milyon jeton.
Bunun anlamı şudur:
madeni paralar büyük bir değere sahip olma eğilimindedir
ve dolayısıyla gerçek dünya işlemleri
küçük miktarlarda değer için eğilim
insanlara oldukça garip görünmek.
Değiştirmeye oldukça alışkınız
şeyler için bozuk para, ama satın aldıysanız
Bitcoin ile bir kutu Kola
an (Haziran 2016) ödeyeceksin
0.000391 Bitcoin gibi bir şey.
Bu çok "insan" bir sayı değil.
Electroneum'u yaptık
blockchain'de 21 milyar coin var,
ondalık basamakları hareket ettirecek
ileriye.
Electroneum yalnızca iki ondalık kullanır
yerler. Herkes aşinadır
iki kullanan bir ödeme sistemi
ondalık basamaklar ve daha fazla oturur

onlarla rahatça. İnanıyoruz
bu benimseme oranlarını teşvik edecek,
ve işlemleri kolaylaştırın
anlamak ve gerçekleştirmek daha kolay
zihinsel hesaplamalar. Daha kolay
birine fiyatının ne olduğunu söylemek
345.67 Electroneum olduğundan daha fazla
0.01374 Bitcoin demek.
Electroneum ile aynı kutu
Kok 99 Electroneum'a mal olacaktı.
Bu daha çok insana benziyor
para birimi, değil mi?
Benimki daha kolay, daha kolay
anlama.
Electroneum'un 21 arzıyla
milyar jeton biz kolaylaştırdık
bütün madeni paraları çıkarmak ve ödemek
bütün paralar. Olmayan çalışmalarımız
kripto okuryazarı kullanıcılar şunu gösterdi:
bir tam sayı görmeyi tercih ediyorlar
cüzdanlarında a'nın kesirlerinden çok
madeni para.
Test gruplarımızdaki insanlar
para kazandıklarını gördü
uygulamayı çalışır halde bırakarak cüzdan,
deneyimi daha yüksek puanladılar
deneyimi test ettiğimizden
görünen bir madalyonun kesirleri ile.
Cep telefonu işlemcileri çok değil
madenciliğin arkasındaki matematikte iyi
kripto para ve dolayısıyla miktar
Madeni paralar bizde benim olabilir
takip edilen Bitcoin modeli
çok hayal kırıklığı yaratıyor.
Kasıtlı olarak kullanmaktan kaçındık
madencilikle çıkarılabilen bir blok zinciri
süper güçlü ASIC'ler (hepsi
Bitcoin çıkarılır) ve bir
madenciliği yapılabilen blockchain
AVERAGE'yi etkinleştiren CPU'lar
dahil olacak kişi.
Electroneum Tekniğine Bakın
Beyaz Kitap http: //
Electroneum.com bir teknik
Electroneum'un nasıl olduğunun açıklaması
kanıt için belleğe bağlı algoritma
iş özel olarak tasarlanmıştır
CPU madenciliğini teşvik etmek için
ortalama kullanıcıların erişimleri vardır ve
ağır sanayi yaklaşımını azaltmak
yer alan madencilik
Bitcoin piyasası ve
GPU madenciliğinin yaygınlığı
Ethereum ile eşanlamlı hale gelmek
madencilik (Ethereum ikinci

pazara göre en büyük kripto para birimi
Kapitalizasyon).
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Token satışı kitle satışından hemen sonra yayınlanmaya hazır olan şey nedir?
Zaten geliştirdik, bitirdik ve test ettik:
• Blockchain (tüm kripto para birimlerinin arkasındaki temel teknoloji)
• Uygulama tabanlı cüzdan (sıfır teknoloji bilgisiyle Electroneum'a erişim sağlar)
• Uygulama tabanlı madencilik (teknik bilgisi olmayan kişilerin kolayca Electroneum kazanmasına
izin verir)
• Çevrimdışı Cüzdan (tamamen güvenli, hacklenemez, çevrimdışı bir cüzdanın oluşturulmasına izin
verir)
• Windows cüzdanı
• Windows madencisi (evde veya ofiste daha fazla madeni para için PC'nizi madenciliğe bırakın)
• Madencilik havuzu yazılımı (bunu madenciliği kolaylaştırmak için çalıştırıyoruz. Başkalarına izin
vermek için açık kaynak
kendi havuzlarını geliştirmek için)
• Blockchain gezgini (ödemeleri doğrulamak ve blok zincirini incelemek için kullanılır - açık
kaynak)
• Üçüncü şahıs ödeme API'si (üçüncü şahısların Electroneum'u kabul etmesine veya ödemesine izin
vermek için kullanılır
Electroneum - bu, Oyun Endüstrisi ile uygulama için kritik öneme sahiptir)
Bu öğeler, kullanıcı dostu, daha erişilebilir lansmanı yapmamız için yeterli.
kripto para birimi, Electroneum ve çekiş kazanıyor, ancak bir elektron kullanıyoruz
Daha iddialı bir plan için jeton satışı.
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Cryptocurrency Endüstrisi
Genel Bakış
Giriş
Özet
Kripto para
Sanayi Genel Bakış
Neden birisi
biraz Electroneum satın alıyor?
Electroneum Jetonu
Satış
Electroneum Pazarı
Bağlam
Basit bir açıklama
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Kripto para birimi, kripto belirteçleri ve diğer dijital varlıklar tabanlı
blockchain teknolojisinde şu anda patlama yaşanıyor
büyüme dönemi.
Blockchain teknolojisi ilk gerçek uluslararasılaşmaya izin verir
ve son zamanlarda benimseme oranı
cüzdan numaralarında patlayıcı büyüme.
2017, Bitcoin ile bir numaralı kripto para birimi olarak başladı.
12 milyar ABD doları tutarında bir piyasa değeri. Ethereum, çok
Bir kripto para biriminin genç başlangıcı 700 milyon USD değerindeydi.
2017'ye patlayıcı başlangıç, Bitcoin'in bir pazara yükseldiğini gördü
40 milyar USD'nin üzerinde kapitalizasyon ve Ethereum yakaladı
inanılmaz bir hızda ve artık piyasa değerinin üzerinde
28 milyar USD.
Piyasa, blockchain'in sunduğu fırsatlar karşısında heyecanlanıyor.
Mevcut para biriminin teknolojisi ve ademi merkeziyetçiliği.
Bugün işlem gören 800'den fazla alternatif kripto para birimi var,
her hafta ortaya çıkan blockchain için yeni bir kullanım senaryosu ile. Sen
bir belirteç seçmeden önce dikkatlice düşünmeniz gerekir.
ekip, teknoloji ve fikir sağlam.
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Neden birisi biraz satın alsın
Electroneum?
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Blockchain teknolojileri ve kripto para birimleri yıkıcıdır
ve üstel bir oranda büyüyor (https: // www.
technologyreview.com/s/607947/the-cryptocurrency-market-is-

üssel olarak büyüyen / ).
Electroneum'un yeni, erişimi kolay bir
kripto para birimi, daha büyük sayılarda normal insanlara hitap edebilir
Bitcoin gibi mevcut kripto para birimlerinde gördüğümüzden daha
Ethereum.
Bu nedenle, Electroneum'un aşağıdakiler için çok çekici olacağını düşünüyoruz:
• Uzun vadeli sahipler. Almak ve tutmak isteyenler
Electroneum, gelecekteki kullanım durumları için.
• Dijital para meraklıları. Electroneum'u satın almak isteyenler
madeni paralar ve en son teknolojiye herkesten önce dahil olun
Başka.
Sayfa 14
Electroneum Uzun Vadeli Hedefler
Uzun vadeli hedeflerimizin kapsamı, büyük ölçüde,
crowdfunding jeton satışı. Bunu akılda tutarak bir geliştirme geliştirdik ve
her kitle fonlaması token satış sonucu için pazarlama stratejisi.
Satılan Jetonlar: 0 - 1 milyon $
Teknik geliştirme
Mevcut geliştirmemize devam edin
hız. Electroneum API'mizi şununla entegre edin:
başlamak için bir dizi sanal ürün satıcısı
Electroneum kabul ediliyor.
Pazarlama
Electroneum fon piyasasını bir
bağımsız kripto para birimini cep telefonuna
kullanıcılar. Düşünce liderleriyle iletişim kurun ve
oyun endüstrisindeki paydaşlar ve
ilişkiler geliştirmek.
Sosyal medya kampanyası çok büyük
sosyal medyada yapılabilecek miktar
Electroneum'u tanıtmak ve özel
para kazandıran madencilik özelliği, özellikle
demografik olarak sosyal medyayı kullanma olasılığı en yüksek olan
medya büyük olasılıkla oyunla ilgileniyor.
Animasyonlu bir açıklayıcı ürettik
çevrimiçi oyun topluluğu için video
başlatılmaya hazır.
Satılan Jetonlar: 1-5 milyon $
Teknik geliştirme
Tam zamanlı ekibi artırın.
üzerinde çalışmaya başlamak için özel ekip
Electroneum Sanal Döviz Alım Satım.
Geliştirmek ve serbest bırakmak için fon kullanın
önemli bir gelişme
Electroneum uygulaması göndermeyi kolaylaştırır
Electroneum sadece bilerek birine
cep telefonu numaraları.
Yeni uygulama şuna benzer şekilde çalışacaktır:
WhatsApp (Telegram, Line, WeChat). bir Zamanlar
kendi cep telefonu numaranı doğruladın
SMS yoluyla gönderip alabileceksiniz
Bir isim veya ilgili kişi ile Electroneum
numara.
Pazarlama

Oyun endüstrisi liderleriyle işbirliği yaparak
Electroneum Sanal Para Birimi'ni entegre edin
Değiş tokuş. Viral pazarlama geliştirin
yerleşik oyuncular için kampanyalar.
Electroneum fon piyasasını bir
bağımsız kripto para birimini cep telefonuna
kullanıcılar. Düşünce liderleriyle iletişim kurun ve
oyun endüstrisindeki paydaşlar ve
ilişkiler geliştirmek.
Ek olarak aşağıdakiler yer alacaktır:
önceki geliştirme ve pazarlama gündemleri.
Satılan Jetonlar: 5 - 10 milyon $
Teknik geliştirme
Xbox ve Playstation geliştiricileriyle mücadele edin
dünyanın ilk oyun konsolunu oluşturmak için
madencilik yazılımı. 620 milyona izin ver
oyun konsolu sahipleri
Electroneum için konsol madenciliği
kullanımda değil. GUI tabanlı cüzdanlar geliştirin
ve Windows ve Mac için madenciler.
Çeviri
Bu fon düzeyini yükseltmek buna değer kılar
çoklu çeviri ve pazarlama
Diller. İlk hedeflenen dillerimiz
Standart Çince, Hintçe olarak listelenmiştir,
Portekizce, arapça, rusça, japonca,
Almanca, Endonezyaca, İspanyolca, Fransızca ve
İtalyan.
Pazarlama
Etkileyicileri kullanın ünlü statüsünden yararlanın
oyun 'yıldızlarının' ordularına sahip
oyunlarını takip etmeleri için onlara ödeme yapan hayranlar
Oyna. Para birimini kullanmaları
ve para madenciliği özellikleri tam anlamıyla
ürünü ve nasıl çalıştığını sergilemek
ana oyuncu pazarımıza. Bunları kullan
evlat edinenler zilin büyük kısmını etkilemek için
eğri.
Ek olarak aşağıdakiler yer alacaktır:
önceki geliştirme ve pazarlama gündemleri.
Electroneum'un Kullanım Kolaylığından yararlanın.
İnsanların olduğu yere git, yap
onu elde etmek ve kullanmak zahmetsizce
hedef pazarımızın mevcut
oyunlar dahil aktiviteler / destinasyonlar ve
uygulamalar. Nihayetinde yüzünüze koyun ve
istediğimiz insanların cüzdanları ve eğlenceleri
almak için. Anlaşılır, sezgisel ve
ikinci doğa.
Tebrikler yaratın - Bitcoin'in bir markası var
en son teknolojiyle ilişkilendirir
ve ademi merkeziyetçilik onu havalı kılıyor.
Electroneum eğlenceli olabilir (oyuncular) ama aynı
eşit olarak, bankasız olanı güçlendirin veya bir
fütüristik marka alanı ve bu teknoloji

farklı demografik bilgiler için esnetilebilir,
dünyadaki kültürler ve yerler.
Electroneum markasının birkaç niteliği vardır.
çekirdek ve bu, beslemek için nüanslı olabilir.
tanışmak için farklı tüketicilerin hayal gücü
kazançlarının ve harcamalarının ihtiyaçları
zihniyet.
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Electroneum Uzun Vadeli Hedefler
Satılan Jetonlar: 10 - 20 milyon $
Teknik geliştirme
Geliştiricileri, tasarımcıları ve mühendisleri işe alın
ile bütünleşme deneyimi olan
en büyük markalar.
Çeviri
Bu düzeyde fonları artırmak bize
en baskın 30'a çevirmek
gezegendeki diller.
Pazarlama
Güvenliği vurgulayan otorite
para biriminin kimlik bilgileri bunu yapacak
Hala ihtiyatlı olanlar için çekici
çevrimiçi satın alma.
Bu seviyedeki pazarlamamız şunları içerecektir:
bazı önemli onaylar. Den başka
oyun etkileyicileri tarafından onaylanan
Electroneum'un güvenliği ve rahatlığı
dünyaca ünlüler tarafından onaylanabilir.
Ek olarak aşağıdakiler yer alacaktır:
önceki geliştirme ve pazarlama gündemleri.
Satılan Jetonlar: 20 - 40 milyon $
Teknik geliştirme
Blok zinciri geliştirme ekibimizin
en iyi beyinlerden toplanmıştır.
Endüstri, Electroneum almamıza izin veriyor
yükseltmeler ve geliştirmelerle ileriye doğru
gelecekteki beklentileri karşılamak ve
Gereksinimler.
Pazarlama
İnternette günlük hayatın yaygınlaşmasını teşvik edin
Groupon gibi kupon uygulamalarını alma,
Wowcher, TravelZoo ve e-ticaret siteleri
Amazon, Ali Baba ve Taobao gibi gemide
para birimini gündelik hale getirecek
milyonlarca tüketici için alan adı.
JV'leri kurun ve ana bilgisayarla çalışmaya çalışın
ile ortak olmaya çalışan web siteleri
Facebook ve Google'ı beğenir. Sağlama
tüketiciler ise madencilik yapabileceklerini biliyor
internette geziniyorlar ve değerli kazanıyorlar
telefon, masaüstü ve
dizüstü bilgisayarlar.
Madencilik özelliklerinde yapı oluşturmaya bakın.

ile ortaklık kurarak mevcut popüler oyunlar
oyun üreticileri. JV oluşturmaya çalışın
kullanıcı madencilik yapabileceğinden Minecraft ile
gerçek dünya para birimi (Electroneum)
oyun oynamakla aynı zamanda.
Ek olarak aşağıdakiler yer alacaktır:
önceki geliştirme ve pazarlama gündemleri.
Satılan Jetonlar: 40 milyon $ +
Teknik geliştirme
Electroneum'un "beyaz etiketlenmesini" etkinleştirin
Gelecekteki diğer madeni para belirteci satışlarını etkinleştirmek veya
kullanmak için kreasyonlar, eklerken
özellikler veya pazarlar. Bu etkinleştirecek
Electroneum diğer insanların
Electroneum'u önlemek için fikirler ve yardım
yerini alması.
Pazarlama
Electroneum'u dünya çapında THE olarak pazarlayın
internet para birimi.
Electroneum etrafında bir marka yaratın
aynı şekilde kabul edilmesine izin verir
Paypal kabul edilir. Paypal sadece bir araçtır
ancak milyonlarca insan Paypal'ı kullanmayı tercih ediyor
banka kartı sağlasa bile
tamamen aynı hizmet.
Pazarlamamızı sahip olunan yerlere götürün
asla ulaşılmadı. Küresel aracılığıyla
sosyal yardım, sponsorluk ve viral pazarlama
10 milyondan 10'una erişebileceğimize inanıyoruz.
şu anda bankası olmayan kişiler
hesabınız var, ancak bir akıllı telefonunuz var.
Ek olarak aşağıdakiler yer alacaktır:
önceki geliştirme ve pazarlama gündemleri.
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Electroneum Crowdsale
Token Satışı (bağış toplama)
Giriş
Özet
Cryptocurrency Endüstrisi
Genel Bakış
Neden birisi
biraz Electroneum satın alıyor?
Electroneum
Token Satışı
Electroneum Pazarı
Bağlam
Basit bir açıklama
kripto para birimleri
Erken benimseyenler bazılarını edinebilir
Electroneum jetonumuz aracılığıyla jetonlar
satış. Kullanıcılara bir şans tanıyoruz
Electroneum'u önceden satın almak için

çeşitli listelerde listeleniyor
değişimler.
Neler başarabileceğimiz,
bizim sattığımız token sayısında
jeton satışı.
Genel geliştirme yol haritası
fonlara göre sipariş:
1. Uygulamanın global çevirisi
2. Küresel bir
SMS mesaj sistemi
uygulama kullanıcılarının kimliğini doğrulayın ve
"WhatsApp / Telegram" a izin ver
yapmak için stil sistemi
Electroneum transferi bile
madeni para sahipleri arasında daha kolay.
3. Uluslararası tanıtım
Electroneum
4. Bir GUI CPU'nun geliştirilmesi
Windows'ta çalışan madenci
Bir ekip eşzamanlı olarak inşa edecek
sanal döviz bozdurma uygulaması
ve küresel pazarlama. Masaüstü
değişim versiyonu olacak
GitHub açık kaynağımız aracılığıyla kullanılabilir
depo (https://github.com/
Electroneum /).
Electroneum Token Satışı
Fiyatlandırma ve Sürüm Planı
Electroneum tutacak
14 Eylül 2017'de jeton satışı.
Jeton satışı şu tarihe kadar devam edecek:
ilk jeton bloğu alındı
veya 31 Ekim 2017.
Kasten yaptık
bin kat daha fazla
Electroneum paraları olduğu gibi
Bitcoin mevcut, taşımak için
ondalık basamaklar ileri ve make
madeni para için daha erişilebilir
ortalama kullanıcı. Lütfen sayfaya bakınız
9 hakkında daha fazla bilgi için
Electroneum ve daha fazlası
erişilebilir ve anlaşılır
diğer kripto para birimleri.
Toplam 6,300,000,000 olacak
(6,3 milyar) Electroneum madeni paralar
her biri için 0,01 ABD Doları karşılığında
Teklif. Ödeme yapılmalıdır
Ethereum veya Bitcoin'de.
Kullanıcıları ödüllendirdiğine inanıyoruz
erken benimseme için
Electroneum'un gelecekteki kullanımı ve
hızlı büyümeyi teşvik eder.
Aşağıdaki bonusu oluşturduk
satın alanları ödüllendiren yapı

en erken belirteçler.
Periyot
Tarih (değiştir | kaynağı değiştir)
Bonus Oranı Electroneum Verildi
1 st 7 gün 14 inci - 20 inci 2017 Eylül
% 50
USD $ 1 başına 150 jeton
2 nd 7 gün 21 st - 27 inci Eylül 2017
% 40
USD $ 1 başına 140 jeton
3 rd 7 gün 28 inci Eylül - 4 th Ekim 2017
% 30
1 ABD Doları başına 130 jeton
4 th 7 gün 5 inci - 11 inci 2017 Ekim
% 20
1 ABD Doları başına 120 jeton
5 inci 7 gün 12 inci - 18 inci 2017 Ekim
% 10
1 USD $ başına 110 jeton
son
19 inci - 31 st 2017 Ekim
%0
1 ABD Doları başına 100 jeton
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Electroneum Crowdsale
Token Satışı (bağış toplama)
Satılmamış paralar - madencilik bonusu
Herhangi bir Electroneum madeni para varsa
jeton satışı kapanış tarihinde kaldı
31 Ekim 2017 itibarıyla
mobil madenciliğe dağıtıldı
bonus havuzu.
Token satışlarında yaygınlaştı
kalan bozuk paraları yok etmek için.
Olduğuna karar verdik
% 100 garanti vermez
madeni paralar "yakıldı" veya yok edildi
ve biz de buna karar verdik
projelerin çıkarına en iyi şekilde katılırsanız
kalan madeni paralar bir
artırmak için kontrollü bir şekilde
mobil madenciler çıktı.
Madenciliği biraz artırarak
mobil cihazlarda geri döneceğiz
virüsü önemli ölçüde artırmak
Electroneum kullanıcılarının sayısı
küresel dağılımı artıracak
Electroneum.
Mobil madenciler madencilik yapabiliyorsa
Electroneum, başına 30 ABD Doları değerinde
ay hiçbirini SUNMAYACAĞIZ
bonus havuzu. Madencilik aşağıya düşerse
bu rakam yeterince yayınlayacağız

mobil madenciliği 30 ABD dolarına kadar artırın
aylık değer.
Katılmak
Electroneum Token Satışı
Electroneum madeni paralar satışa sunulacak
token satışında daha önce
genel halk tarafından erişilebilir.
Alıcılar satın alabilecek
Electroneum iki paradan birinde
yollar:
1. Ethereum ile
2. Bitcoin ile.
Başka varsa, alternatif,
yapacağınız kripto para birimleri
Electroneum satın almak için kullanmayı seviyorum
madeni paralar sonra lütfen Shapeshift'i kullanın
(https://shapeshift.io/#/coins )
Ethereum'a dönüştürmek için veya
Katılmadan önce Bitcoin
Electroneum Token Satışı.
Electroneum Token Satışı
yönetici
Benzersiz bir geliştirdik
token satışını yönetme platformu
işlem: http://my.electroneum.com.
Basitçe bir hesap oluşturun ve takip edin
dahil olma talimatları
jeton satışı.
Takip edebileceksiniz
işlemler ve görün (gerçek zamanlı)
Bitcoin veya Ethereum değişimi
Electroneum için.
Jeton satışının sonunda
Electroneum dengesi taşınacak
bir Electroneum cüzdan adresine
(veya seçtiğiniz cüzdan adresleri).
Erken aşama girişimler yüksek risklidir.
Sermayenizin risk altında olduğunu hatırlayın.
Electroneum'un garantisi yok
değer.
Giriş
Özet
Cryptocurrency Endüstrisi
Genel Bakış
Neden birisi
biraz Electroneum satın alıyor?
Electroneum
Token Satışı
Electroneum Pazarı
Bağlam
Basit bir açıklama
kripto para birimleri
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Electroneum Pazar Bağlamı
Giriş
Özet
Cryptocurrency Endüstrisi
Genel Bakış
Neden birisi
biraz Electroneum satın alıyor?
Electroneum Jetonu
Satış
Electroneum Pazarı
Bağlam
Basit bir açıklama
kripto para birimleri
İki ana odak alanı
Araştırmamıza odaklandık ve
iki büyük potansiyele dikkat
Electroneum kullanımı için pazarlar.
Pazarımızın hızı
bunların her birine nüfuz etme
büyük ölçüde yapılan satışlara bağlıdır
Electroneum token satışı.
Olduğumuz iki pazar
dikkatimizi şunlara odaklamak:
1. Oyun (bilgisayar oyunları)
2. Oyun (kumar)
1. Bilgisayar Oyun Endüstrisi
Yolu değiştirmeyi planlıyoruz
oyuncular (bilgisayar oyunu oyuncuları)
ve oyun şirketleri birlikte çalışır
sürekli göç sırasında
oyuncular yeni ve heyecan verici olanı.
Ortalama tutma oranı
çok oyunculu çevrimiçi oyun sadece% 20
ilk 30 günden sonra. (http: // www.
pocketgamer.biz/comment-andgörüş / 60228 / the-numbers-behindmobil oyunların yaşam döngüsü /)
Oyuncular sürekli olarak
yeni ve trendleri takip ediyor.
Uygulama tabanlı Electroneum sanal
döviz bozdurma oyunculara izin verecek
sıkı çalışmalarının bir kısmını aktarmak için
ve bir oyundan yenisine kadar geçen zaman
para kazanmalarını sağlayarak oyun
"oyun içi" sanal para birimleri ve
onları gerçeğe götür
dünya. Aynı zamanda oyun
şirket çıkış tabanlı bir
gelir akışı ve ek
tanıtım gelir akışı (as
girişte komisyon alıyorlar ve
oyunun çıkışı).
İçinde 2,2 milyardan fazla oyuncu var
Dünya. 1
Bir cep telefonunun ortalama yaşam döngüsü

oyun yaklaşık% 80'ini
kullanıcı tabanı ondan uzağa taşınıyor
yoğunluğun ardından iki ay içinde
kullanın. 2
Devasa çok oyunculu çevrimiçi oyunlar
(MMOG'lar) daha düşük bir oyuncuya sahip
mobil oyunlara göre elde tutma oranı,
% 80'lik kayda değer bir düşüşle
ilk 30 gün. (https://mmos.com/
başyazılar / mmo-hopping )
Zor iş, kayıp.
Çoğu çok oyunculu veya oyuncu
etkileşim oyunlarının bir türü var
sanal para birimi
Şu anda zaman ve sıkı çalışma
bir oyuncunun oyuna kattığı
hepsi seçtikleri anı kaybettiler
başka bir şey aramak için bırakın.
Özetle, Electroneum izin verecek
insanların değerini korumak için
tek bir oyun içinde sıkı çalışmak
ve bir sonraki oyunlarına aktarın.
Oyun şirketleri olacak
paylaşarak buna izin vermeye teşvik edildi
BID / ASK spread'inden elde edilen kar
(arasındaki fiyat farkı
satın alma ve satma),
ayrılan ve daha fazla insanlardan para kazanmak
oyuna katılan kişilerden para kazanmak.
Bilgisayar oyunları endüstrisi,
yıldan yıla istikrarlı bir şekilde büyümüş ve
çeşitli şekillerde ulaşacağı tahmin edilmektedir
90 milyar ABD Doları ile 128 ABD Doları arasında
2020'ye kadar milyar. 3
Electroneum için daha da önemlisi,
sadece artan gelir değil.
Kullanıcı (oyuncu) numaraları
daha da hızlı artıyor
mobil oyun ve sosyal
MMOG gibi oyunlar (kitlesel
çok oyunculu çevrimiçi oyun) oyun
bu büyümenin çoğundan sorumludur.
Referanslar
1 https://ukie.org.uk/research
2 https://www.entrepreneur.com/article/293750
3 https://www.entrepreneur.com/article/293750
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Electroneum Pazar Bağlamı
Küresel oyun izleyicileri
2,2 ile 2,6 arasında olduğu tahmin edilmektedir
milyar oyuncu. 1
Oyuncuların% 48'inden fazlası artık
sosyal oyunları seçmek. 2

Oyuncuların sadece% 1,9'u
uygulama satın alma, oyun oynama
alternatif arayan şirketler
oyunculardan para kazanmanın yolları. 3
Mevcut Sanal Para Birimleri
Sosyal oyunların büyük bir yüzdesi
ve MMOG'lar dahili kredi kullanır
veya bir tür oyun tabanlı
sanal içinde sanal para birimi
ekonomi. 4
Oyunlar "para benzeri" kredilere dayanır
veya doğrudan sanal para birimleri (ör.
Farmville Doları veya Tencent'in QQ'su
paralar). Gibi bazı oyunlar
son derece popüler World of Warcraft,
12 milyondan fazla abonesi olan
bir dizi farklı sanal kullanın
nispeten açık olan para birimleri
"kavgacıların altın" gibi olanlar ve
Daha şiirsel bir şekilde "hava paraları"
"kanlı paralar" ve "dalaran" adlı
Jewelcrafter'ın jetonları ”. Onlar ne
hepsinin ortak yanı, yapabilmeleridir
hepsi oyun içi mağaza olarak görülmeli
değer ve tıpkı gerçek dünya gibi
sanal olanı elde etmek o kadar zor
para birimi, oyun içi ne kadar büyükse
değer.
Güncel Sanal Pazar
Döviz değişimi
Düzenlenmemiş "altından oluşan bir karaborsa
çiftçiler ” 5 geliştirdi, neredeyse
her zaman oyun şirketine karşı
sağlayan şartlar ve koşullar
zamanı olmayan insanlar
gerekli taahhütler veya beceriler
yeterli sanal para kazanmak
oyun içinde harici yapmak
ile sanal para alımları
somut veya sert para birimleri.
Sanal para piyasası boyutu
ve aktivite
Bu sanal karaborsa
para birimleri portallar tarafından desteklenmektedir
gibi www.g2g.com olan sağlar
kişi oyun içi sanal satın alacak
sabit dolar fiyatları için para birimleri.
Oyun şirketlerinin hiçbir girdisi yok
akımın düzenlenmemiş hali
piyasa çalışır ve hayır yapmaz
sanallarının satışından elde edilen kar
para birimleri ve sanal öğeler.
Oyun şirketleri
dahil değil, alma sistemi
ödeme ve teslim etme

yeni sahibin sanal para birimi
son derece kırılgan ve dolu
belirsizlik. Orijinal para birimi
mal sahibinin yeni ile tanışmayı kabul etmesi gerekir
oyun içinde bir yerde sahibi,
ve sonra sanal para birimini bırakın
veya sanal zeminde bir eşya vererek
onları almak için birkaç dakika.
Çoğu oyuncu farkında olmayacak
karaborsa siteleri gibi www.g2g.
com.tr veya bunları kullanma konusunda endişeli
sağlamak gibi birçok nedenden dolayı
karaborsaya kredi kartı bilgileri
operatörler ve satıcıya güvenmek
oyun içinde buluşmayı ayarlamak.
Referanslar
1 https://ukie.org.uk/research
2 http://www.bigfishgames.com/blog/2017video-oyun-trendleri-ve-istatistik-kimneyi ve niçin oynuyor /
3 http://www.techtimes.com/
makaleler / 144329/20160325 / rapor-bulur-1-9yüzde-mobil-oyun-uygulama-satın alma.
htm
4 https://en.wikipedia.org/wiki/Massively_
multiplayer_online_game # Virtual_economies
5 https://en.wikipedia.org/wiki/Gold_farming
Giriş
Özet
Cryptocurrency Endüstrisi
Genel Bakış
Neden birisi
biraz Electroneum satın alıyor?
Electroneum Jetonu
Satış
Electroneum Pazarı
Bağlam
Basit bir açıklama
kripto para birimleri
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Electroneum Pazar Bağlamı
Oyun entegrasyonu. Market
büyüme.
Bazı oyun şirketlerinin
doğrudan değişimimizle bütünleşmek,
oyuncular için hiçbir risk olmayacak ve
yeteneğinin çok daha fazla açığa çıkması
oyun olarak sanal para ticareti yapın
şirketlerin mali
oyuncuların çıkışından para kazanma teşviki
oyundan.
İçin yayınlanmış rakam yok
oyun içi pazarın büyüklüğü

para birimleri, ancak rakamlar
2008 sadece Çin'de
rakam başına birkaç milyar Yuan
yıl (450 milyon ABD Doları).
Oyun şirketleri
Electroneum değişim platformu
bu pazarı önemli ölçüde büyütür.
Satan oyun şirketleri
sanal ürünler ve para birimleri
direkt
Mobil oyunlar daha çok mücadele ediyor
çevrimiçi oyunlar, yalnızca% 1,9
uygulama içi yapmayı seçen oyuncular
satın alma. 1 MMOG'un yaklaşık% 75'i
(çok oyunculu çevrimiçi oyun)
şirketler çoktan başladı
oyuncuların hızlı izlemesine izin vermek
oyunlar içindeki ilerlemeleri
sanal para birimleri satın alarak
veya sabit dolar karşılığında sanal öğeler
tutarlar, bu var
karaborsa operatörlerini yavaşlattı,
ama engellemedi çünkü
oyuncular eskileri ile para kazanamazlar
oyun şirketleriyle eşyalar
ayrılmaya karar verdiklerinde
oyun, ancak sanal bir
satabilecekleri emtia
Kara borsa.
Oyun şirketi entegre olsaydı
Electroneum sanal ile
döviz değişimi, bir dizi
şeyler olacaktı:
1. Oyuncunun bir pazarı olacak
sanal para birimlerini satmak
(Electroneum madeni paralarına)
2. Oyun şirketi kazanacak
komisyon (Electroneum'da)
satışta
3. Oyuncu,
paralarını onlar kadar tutun
yeni bir oyuna girdi,
yeni sanal satın alabilirler
para birimi veya eşyalarıyla
Electroneum.
4. Oyun şirketi,
ayrıca komisyon kazanın
sanalın satın alma tarafı
onlara izin veren para birimi
ön uçtan para kazanmak
oyuncuların kazanılması
herhangi bir oyun satın alımına ek olarak
fiyat.
Oyun şirketleri için risk
Oyun şirketleri

zaten kendi sanallarını satıyorlar
nakit emtialar olmayabilir
Electroneum ile entegre olmak istiyorum
o pazarı azaltacağı için (değil
ortadan kaldırın), oyuncuların olacağı gibi
diğerinden biraz değer getirmek
oyun.
Oyun şirketlerine faydaları
Ancak, oyun şirketleri
şu anda bunu benimsemedim
model birden çok
bir şeyler:
1. Yeni bir giriş ve çıkış geliri
Akış
Referanslar
1 http://www.techtimes.com/
makaleler / 144329/20160325 / rapor-bulur-1-9yüzde-mobil-oyun-uygulama-satın alma.
htm l
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2. Yeni oyunculara erişim
bir pazar arıyor
Electroneum'larını harcamak
3. Tanıtım. İlk benimseyenler
büyük bir tanıtım kazanacak
almak için oyun basın
sanallarını getirmek için adımlar
gerçek para birimleri
dünya, tıpkı Forex gibi
pazarlar.
Açık Kaynak Sanal Para Birimi
Değiş tokuş
Electroneum'un sahibi olarak görmüyoruz
ve gördüğümüz değiş tokuşu yürütmek
teknolojiyi geliştiren biz
herhangi birinin ayarlamasına izin vermek için
Elektron değişimi.
Bu, olasılığını artırır
Electroneum fiilen oluyor
içinde kullanım için kripto para birimi

sanal para birimi dünyası ve
rekabeti caydırır.
Oyun şirketi geri bildirimi
Bir diyalog kurduk
bir dizi oyun şirketi ile,
ilk 10'dan bazıları dahil
tarafından dünyadaki oyun şirketleri
ciro ve geri bildirim
pozitif. Entegrasyon kolaylığı
önemli bir faktördü, ki
not aldık ve kullandık
hazır olan API'mizi geliştirmek
dağıtmak.
Oyun şirketleri bile
şu anda oyundan para kazanıyor
kredi alarak sanal para birimleri
para birimi için kart ödemeleri ve
sanal öğeler
daha fazla tartışmaya girin.
Genel olarak oyun şirketleri
bu blok zincirini kabul ediyor gibi görünüyor
teknolojiler geliyor ve onlar
onları kucaklamak yerine
boşver onları.
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2. Oyun (kumar pazarı)
Oyun pazarı yavaş değil
yeni bir pazarı yakalayın ve siz
birçok oyun şirketi bulacak
kabul eden tüm oyun sektörlerinde
Bitcoin.
Karşılaştıkları sorun
Bitcoin elde etmenin zorluğu
ilk sırada.
Yerel nakit olarak Bitcoin elde etmek için
zorunda:
1. Bir banka hesabınız olsun.
2. Pasaportunuzun kopyalarını gönderin
ve kişisel belgeler
muhtemelen sahip olduğunuz web sitesi

hiç duymadım.
3. Uluslararası bir transfer yapın
muhtemelen
senin içinde oturmayı içerir
banka ve 30 ABD doları ödeme
yurtdışı yapma ücreti
Aktar.
Muazzam yeni açılıyor
oyun pazarları
Dünyada 2 milyardan fazla insan
banka hesabınız yok (https: //
letstalkpayments.com/39-of-thedünya-nüfusu-yok-abanka hesabı / ).
Bu, oyun oynamanın
şirketler erişmek için çaresiz,
ama şimdiye kadar yapamadık.
Bu pazar kelimenin tam anlamıyla bir
her türlü dijital ödeme.
Birçok gelişmekte olan ülke, özellikle
Hindistan ve Çin büyük ilgi görüyor
oyun şirketlerine.
Gelişmekte olan ülkeler
büyük büyüme yaşamak
İnternet erişiminde, çoğunlukla
akıllı telefon. İnsanların% 54'ünden fazlası
gelişmekte olan ülkelerde biraz var
internet erişim şekli ( http: //
www.pewglobal.org/2016/02/22/
akıllı telefon sahipliği ve
internet kullanımı-tırmanmaya devam ediyorgelişmekte olan ekonomiler /).
Bu, tam bir zıtlıktır.
bankası olan kişi sayısı
hesaplar ve var olduğunu gösterir
yüz milyonlarca insan
İnternet erişimi var ama banka yok
hesap.
Bu insanlar teorik olarak zevk alabilir
dijital oyun pazarı
Bitcoin elde edebilir.
Electroneum bu sorunu şu şekilde çözer:
fon birikimine izin vermek
mobil madencilikle, yani
oyun oynamak için kullanılabilir.
Kazançlar geri ödenebilir
kullanıcıların cüzdan adresi, izin verme
oynamak ve gerçekleştirmek için diğerlerini
Electroneum'daki işlemler.
Oyun şirketi kar ediyor
Electroneum değiştirilebilir olacak
oyun şirketi tarafından USD'ye
Kraken gibi bir dijital varlık borsası,
Bittrex, Poloniex.
Oyun Pazarı Geri Bildirimi

Gemide bir danışmanımız var
oyun endüstrisinden
Electroneum konseptini bir
oyun şirketlerinin sayısı
uluslararası çıkarlar. Geri dönüş
ezici bir çoğunlukla olumlu
ve bu projeyi alacağız
token satışından sonra ileriye.
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Basit bir açıklama
kripto para birimleri
Parasız bir dünya hayal edin.
Yapması kolay değil. İle yaşadık
herhangi bir biçimde para
medeniyet başladığından beri. Para
sıkı çalışmanızı saklamanın bir yolu
takas etmenin uygun bir yolu
başkasının zor işi.
Paraya çok alışkınız
bizim yapmadığımız modern gün formu
bunun hakkında düşünmek için çok zaman harcamak
bir kavram olarak.
Gibi modern itibari para birimleri
ABD Doları ve Büyük İngiliz
Pound güvene dayanır. Bunlar
geleneksel para birimleri artık
herhangi bir şey tarafından desteklenen (altın

standart 1971'de ABD'de sona erdi
ve 1931'de Birleşik Krallık). Güven çalışır
çok büyük, istikrarlı ekonomilerde,
ancak dünyanın çoğu yapılır
daha az istikrarı olan fakir ülkelerin oranı
ekonomiler.
Bir hükümet yetersiz kaldığında
para, yazdırmak çok cazip
biraz daha.
Daha fazla yazdırmayla ilgili sorun
para değer deposudur
artışla azalır
arz. Eğer zaten yapmazsan
hiperenflasyon hakkında bilgi sahibi olun
Google "Weimar Cumhuriyeti
Hiper enflasyon "veya" Zimbabve
ne olacağını görmek için "hiper enflasyon"
çok fazla olduğunda bir para birimine
basılı.
Elektronik Para Birimi
Geleneksel para birimleri yapılır
kağıt ve metal, ancak
en gelişmiş ulusların insanları
bu para birimlerini değiştirebilir
kendi aralarında elektronik olarak
üçüncü bir tarafa (bir banka) güvenerek
paranın defterlerini saklamak için.
banka bir dijital numara (
para miktarı bir kişi
has) ve başka bir bankayı bilgilendirirler
o paranın bir kısmının
başka birine gönderildi. Bir defter
azaldı ve bir diğeri arttı.
Tüm mevcut dijital değişim
para, üçüncü şahıs güveni tarafından yapılır
bankalar.
A kavramı
kripto para sadece
para transfer etmenin bir yolu
insanlar arasında, bu bir
tamamen yeni bir düşünce tarzı
para hakkında.
Şu anda bankalara ihtiyaç duymamızın nedeni
dijital transferler yapmak
Double denen bir şeyin
Harcama Sorunu. Tüm dijital şeyler
kopyalanabilir. Duydunuz
korsanlardan muzdarip film endüstrisi
filmler. Film endüstrisi harcadı
yıllar ve milyonlarca dolar
onu engellemeye çalışıyorlar ama
başarısız oldu. Dijital şeyler kopyalanabilir.
Bu, geçmişte herhangi bir
dijital para birimi zarar gördü
kullanıcıların "daha fazlasını basma" yeteneği.

Çift harcama sorunu
kripto para birimi tarafından çözüldü ve
onu çözmek, bir radikal açtı
mağaza hakkında yeni düşünme şekli
değer, güven ve rahatlık.
Bunu reddetmeden ve düşünmeden önce
"Bankalar mükemmel bir iş çıkarıyor, biz
buna ihtiyacım yok "bunu hatırla
Sayfa 24
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Kripto para birimi daha iyi bir yoldur
Kripto para birimleri kontrol edilmez
herhangi bir kuruluş veya kişi tarafından.
Şu anda bankalara güveniyoruz
bu defteri güncel tutun. Eğer
banka bizim paramızla batıyor
onların defterinde o zaman biz
Peki paraya veda edin.
Kesinlikle banka sizden ücret alacak
(veya alıcı taraf) dijital olarak
paranızı transfer etmek.
Bir kripto para birimiyle herkes
para birimini kullanan kişinin bir kopyası vardır
defterin. Hiç kimse ya da
organizasyonun kontrolü altındadır
defter.
Tüm para birimi kuralları ve
düzenlemeler açıkça tanımlanmıştır
ve para sisteminin kendisi
açık kaynaktır. Bunun anlamı şudur ki
para birimini kullanan herkes
para birimini kontrol ediyor, ancak
sorumlu kimse yok.
kripto para birimi kendini yönetir.
Bu fevkalade geliyor
karmaşık - ve bu, ancak sadece
anlamana gerek olmadığı gibi
iPhone nasıl harika bir kazanç elde etmek için çalışır?
bundan yararlan, aynısı doğru
kripto para birimleri ve bunlar
her biriyle daha erişilebilir olmak
teknolojinin ileri adımı.
Electroneum böyle bir adımdır.
Taksiler mükemmel yapıyordu
Uber'den önce iyi iş.
Sabit telefonlar
mükemmel derecede iyi telefonlar.
Ancak Uber daha iyi çalışıyor.
Ancak cep telefonları daha iyidir.
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Neden banka kullanmıyorsunuz?
Para transfer edebilmek
zorunda kalmadan başkası
banka kullanmak önemli ölçüde azaltır
karmaşıklık ve artar
uluslararası transferlerin hızı. Bu
uluslararası ticareti kolaylaştırır
ve daha ucuz.
Dolandırıcılık miktarı ile
çevrimiçi olduğu bildirildi.
finansallarına girmekten korkuyor
satın alma yapmak için bilgi,
özellikle küçük, düşük maliyetli
öğeler. Kripto para birimleri olabilir
anonim ve ödeyeni koruyun
ve alacaklı.
İçinde bir milyardan fazla insan var
erişimi olmayan dünya
bir banka ve yine de erişimleri var
internet. 2 milyardan fazla var
bankasız dünyadaki insanlar
hesap ve mobil cihazlar ve
İnternet erişimi hızla artıyor.
Neden bir kripto para birimi kullanmalı?
Değeri güvenli, özel bir şekilde depolayın ve
dijital olarak.
Parayı dünyanın dört bir yanına taşıyın
neredeyse anında sıfır maliyetle.
210 milyondan fazla insan var
İnternet yapmak için PayPal kullanan
işlemler 1 - olsalar bile
çalışan bir banka kartına sahip olmaları
ödeme yapmak için kullanabilir
direkt olarak. PayPal'ı seçtiler
ek güvenlik ve rahatlık.
Kripto para birimleri yüksek bir seviye sunar
güvenlik ve anonimlik
bir bankanın dahil olmasını gerektiriyor.
Referanslar
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