1. Soyut

Biz Project Coin topluluğu olarak,
kriptosferdeki katılımcılara yeni bir
hizmet sunuyoruz. Projemiz ile,
müşterilerimize kendi madeni paralarını
yapmaları için ihtiyaç duydukları
herhangi bir kaynak koduyla sağladıkça
yeni kripto para kazanmalarını daha da
kolaylaştırmayı hedefliyoruz. Ayrıca,
para birimi kullanıcılarımızın güvenini
kazanmak için en ileri teknolojiyi
kullanan kendi madalyonuzu
tanıtıyoruz. Yalnızca para birimimizle
tazminat kabul ediyoruz.

2. Ne sunuyoruz
2.1. bağlam
Seçkin kitle ve onların siyasi kronları tarafından büyük ölçüde kontrol edilen ana finans
sektörünün kusurları ve sahtekârlıkları, para kazanmaya söz vermiş olan kripto para
biriminin icadı temelini ortaya koydu ve çok azının yararlanması yerine birçoğunun
hizmetine geri döndü. . Kriptosuzluğun omurgası, blockchain teknolojisi çok umut verici
ve sadece dijital paralar yapmak için değil, aynı zamanda finans yapma yolumuzu
yeniden yaratabilen çeşitli ağ uygulamalarında da uygulanabilir. Bu yeni doğan
teknolojinin faydaları gerçekten paha biçilemez. Kütle ceplerinin bedeli karşılığında kendi
yararları için kullanan küçük elitlerin kaçırdığı finans sektörünü demokratikleştirmeyi
vaat ediyor. Blockchain teknolojisi, finans sektöründeki yaratıcı yıkıcı güçtür. Bu
teknoloji, finansın aşırı merkezileşmesine ve büyük çokuluslu şirketler tarafından
gizliliğin ihlaline karşı bir tepki olarak icat edildi.Bununla birlikte, bu nouvelle teknolojisi
başlangıç aşamasındadır ve ele alınması gereken birçok zorluk vardır. Örneğin iş kanıtı
(PoW) ve madencilik hakkında düşünün. Bu madencilik yönteminin daha ziyade,
cryptocurrency projesinin temelini oluşturan felsefeyle çelişen sapkın bir etki yarattığı
ortaya çıkıyor.

Vatandaşların finansmanı üzerinde güç dağıtımı, diğer bir deyişle finans sektörünün daha
demokratikleşmesi. PoW, donanımlara ağır yatırımlar gerektirir; bu da, avcıların
madenciliğin faydalarından faydalanmasını sağlar, aslında bir çelişkidir.
Bununla birlikte, geliştiriciler bu kusurları gerçekleştirir ve bu nedenle bu tür problemleri
çözmek için yeni protokoller ve yöntemler geliştirmiştir. Örneğin, PoW ile ortaya çıkan
sorunu çözmek için, geliştiriciler Stake Proof (PoS) olarak adlandırılan madenciliği
değiştiren yeni bir protokol buldular. Biz Project Coin topluluğu olarak bu evrimin hızlı
temposunu gerçekleştiriyoruz ve bu pazardaki katılımcılara bir yenilik sunuyoruz. Bu
pazarın gücünün çeşitliliğine gömülü olduğunu biliyoruz. Blockchain teknolojisinin
uygulamaları sayısız olduğundan, bu teknolojiye yönelik artan bir talep görüyoruz, aynı
zamanda mevcut madeni paraları ve diğer uygulamaları teknolojik yenilikleri
yakalamalarını zorunlu kılan sürekli bir evrim içerisindeyiz. Bu arada, yenilikçi fikirleri
olan ancak fikirlerini uygulamaya koymak için teknik uzmanlığa sahip olmayan birçok
erkek ve kadın var. Bu teknolojinin faydalarından yararlanmaları için onlara yardım
ediyoruz. Bir para birimi için bir fikriniz varsa, ancak teknik uzmanlığa sahip değilseniz,
bizimle hiçbir sorun teşkil etmez. Size gerekli olan tüm kaynak kodları sağlayarak, para
biriminizi gerçeğe dönüştürmek için ihtiyacınız olan tüm kaynak kodları
sunuyoruz.Yukarıda belirtilen hizmetlerin yanı sıra, bir para birimi sunuyoruz ve
sunduğumuz para birimi ile sadece hizmetlerimiz için ödeme kabul ediyoruz. Para
birimimiz, hizmetlerimizden faydalanmanıza yardımcı olacaktır.

2.2. Bizim felsefemiz
Eski çağlardan beri insanlar yaşamlarını daha iyi hale getirmek için yeni araç ve
teknolojiler icat etmek için yaratıcılıklarını kullandılar. Teknoloji, daha iyi yaşam
standartlarına ulaşmak için insan türüne hizmet etti. Para, mal alışverişini daha verimli
yapan ve çeşitlerimizi zenginleştiren böyle bir icattı. Ancak, merkez bankacılar tarafından
mevcut parasal sistemde olduğu gibi, elitlerin kendi hedeflerine hizmet etmeleri için
teknoloji ve icatlar rehin alınmıştır. Cryptocurrency, yani blockchain'in altını çizen
mevcut teknoloji, finans yapma şeklimizde devrim vaat eden yeni yaratıcı yıkımdır.
Blockchain teknolojisi finansmanı demokratikleştirecek ve daha adil bir hale getirecektir.
Bu hedeflere içtenlikle inanır ve bu ilkelere bağlı kalmak için elimizden gelenin en iyisini
yaparız.

3. Sunduğumuz şey
Biz Project Coin topluluğu olarak, kripto
paralarla
ortaya
çıkan
zorlukların
farkındayız.
Ekibimiz
blockchain
teknolojisinin
temelini
oluşturan
teknolojide derinlemesine uzmanlığa
sahiptir ve bu alternatif alandaki her yeni
trend hakkında güncellenmesi için bu
pazardaki trendleri sürekli olarak izler.

madalyonuzu
tanıtırken
karşılaşabilirsiniz. Bu nedenle, madeni
paralarınızı iyileştirmeniz için ihtiyaç
duyacağınız
çeşitli
kaynak
kodları
sunuyoruz. Aşağıda, size gerekli kod
kaynaklarını ve madalyonuzla ilgili
bilgileri sağlamak için bize hesap
verebileceğiniz para biriminiz için neye
ihtiyacınız olabileceği hakkında daha
fazla bilgi ve eğitici bilgiler sunuyoruz.

3.1. Çok Kutuplu Madencilik, Zorluklar ve Çözümler
Madeni para geliştiricisinin uğraştığı büyük zorluklardan biri de çok amaçlı madenciliktir.
Madenciler daha fazla kar isteyen çeşitli paralar arasında geçiş yaparlar. Madenciler her
defasında bir bozuk paradan diğerine geçerler, bu da sorunsuz bir şekilde gerçekleşir.
Madeni paralara yönelik madencilik blokları için verilen ödüller karma zorlukları aşarsa,
madencilerin madeni paranızdaki madencilik kapasitesini hızlandıracak ve madeni
paralarınızın onay süresini kısaltacak olan ağınıza doğru akın edeceksiniz. Bununla
birlikte, tersi bir senaryo madencilerin madeni paralarınızdan uzaklaştıkça daha yavaş bir
onaylama ve enflasyonla sonuçlanacaktır. Özetle, çok amaçlı madencilik, kötü bir şey
değildir, ancak istikrarsız bir para birimiyle sonuçlanır.
Geliştiriciler bu zorlukları fark eder ve bu nedenle bu sorunların üstesinden gelmenin
yollarını bulmak için yoğun bir şekilde çalışırlar. Bu bağlamdaki yeniliklerden biri, blok
zorluğu yeniden yapılandırma algoritmasının icadıydı. İsminden de anlaşılacağı gibi,
hashing zorluğu madalyonun istikrarını korumak için otomatik olarak ayarlanır. Şu anda
kullanılan en yenilikçi algoritmalardan biri, Dark Gravity Wave 3 algoritması olarak
adlandırılıyor. Bu yenilikten önce, yeniden ayarlanması için önceki bloklardan gelen
bilgileri kullanan Kimoto Gravity Wall popülerdi.

sonraki için zorluk. Dark Gravity Wave 3, önceki algoritmadan esinlenerek, Kimoto
Gravity Wave'i ortaya çıkaran problemleri çözmek için daha karmaşık algoritmalar
kullanmaktadır. DGW, daha sorunsuz zorluk yeniden hedefleme mekanizmasına ulaşmak
için birden fazla üstel hareketli ortalama ve basit bir hareketli ortalama kullanır. DGW
kullanan madeni paralar, her bir blokta zorluklar yarattığı için çok kutuplu madenciliğe
karşı daha bağışıktır. Gibi DGW blok süresi daha tutarlı hale gelir ve işlemleri
hızlandırmak için kullanılabilir. Bu yenilikle ilgileniyor musunuz? Sadece bizimle iletişime
geçin.

3.2. Ön madencilik tahsisi
Para birimimiz için İş Kanıtı yerine Yerine
Geçiş Hakkı seçeneğini tercih ettiğimizden
bahsetmeye değer. Bununla birlikte, başlangıç
aşamasında bu protokolü madencilik öncesi
için kullanacağız ve daha sonra kazık kanıtına
kalıcı
olarak
geçeceğiz.
Madencilik
konusundaki ilgisizliğimize rağmen, proje
masrafları
göz
önüne
alındığında
bu,
olağanüstü bir durumdur. Madencilik öncesi,
madeni paraların geliştirilmesinde çalışan
geliştiriciler için tazminat planı için gereklidir.
Bu nedenle aşağıdaki şemayı kullanıyoruz:

3.3. İş Kanıtına Karşı Kanıt
Tartışıldığı gibi, kripto para birimi emekleme evresindedir ve sürekli olarak hızlı bir
evrime şahit olmaktadır. İş Kanıtı (PoW), kripto para birimi projesinin ilkeleriyle çelişen
birçok kusura ve dönüşe sahiptir. Madencilerin hesaplama gücüne büyük yatırım
yapmaları gerektiğinden, bu da bir Matheus etkisi ile sonuçlandı. Araçlara sahip olanlar,
yüksek hesaplama maliyetlerini taşıyabileceklerinden daha fazla kazanacaklardır. Bu
aslında demokratik değildir ve kripto paraları araçlara sahip olan azınlığın merhametine
dönüştürmekle tehdit etmektedir.Bu soruna bir çözüm olarak, geliştiriciler “Kanıtın
Kanıtı” (PoS) olarak adlandırılan yeni bir protokol ile ortaya çıktı. PoS ile, madenciler
yerine efendim. Makronlar, ağın çalışmasını sağlayan ağ bağlantı noktalarıdır.
Masternodların benzersiz özelliklere sahip bilgisayarlar olması gerekmez, yalnızca 7/24
çalışan bir bilgisayar gerekir. Faydaları kazanmak için para biriminde paranız olması
gerekir. Maalesef yine Matheus etkisi inatçı olmaya devam ediyor. Diğer bir deyişle, daha
fazla araçlara sahip olan kişiler, ödüllerden daha fazla faydalanabilen kişilerdir. Ancak,
araştırmalar PoS'un PoW'dan daha adil olduğunu gösteriyor. Aynı zamanda yönetişim
sorunu da var. Sistem verdiği gibi

önemli kararlarda daha yüksek bahisli validatorlar daha fazla söz söylerken, risk, güçlü
doğrulayıcıların para birimini kontrol edip yönetişim sistemini bozabileceğidir.

3.4. Tiered Masternodes 3 Seviye
Project Coin Ailesi olarak bu zorlukların farkındayız, daha merkezi olmayan yönetim ve
daha eşitlikle ilgileniyoruz. Bu nedenle, bu sorunların üstesinden gelebilecek daha iyi bir
sistem tercih ediyoruz. Bu nedenle üç kademeli masternotlardan yararlanıyoruz. Bunun
gibi, karar vermeyi desantralize etmeyi hedefliyoruz ve aynı zamanda insanlara daha az
aracıyla karar verme ve madeni paralarımızın kazançlarından faydalanma şansı veriyoruz.

3.5. Paylaşılan Masternode
Madalyonuza ve hakkaniyetimize geniş bir katılımı önemsediğimizden, ortak masternode
hizmetlerini daha da kolaylaştıracağız, böylece daha az ortalama olan yatırımcılar,
ödülleri ağ geçerlilik sağlayıcıları olarak bir araya getirebilirler. Bunun gibi, daha
dayanıklı bir paydaşlığa ve dolayısıyla daha istikrarlı bir paraya hedefliyoruz.

3.6. Para İstikrarı ve Enflasyon Hedeflemesi
önlemler
PoS'u tercih etmemizin bir nedeni de enflasyonu kontrol etme olanağı sunmasıdır.
“Merkez bankası” olmadan bunun nasıl mümkün olabileceğini merak ediyor musunuz?
Aslında, bir kripto para birimi merkezi olmayan bir parasal sistemdir ve “merkez bankası”
gibi herhangi bir kuruluş tarafından yönetilemez. Ancak madeni paralarla, bahis
gereksinimleri, para arzının artması ya da azalmasının bir fonksiyonu olarak otomatik
olarak değişir. Buna ek olarak, paranın aşırı doluluğu olduğunda, diğer bir deyişle, satıştalebi talebi aştığında, bir cryprocurrency değerinin değer kaybetmesi gerçekleşir. 3
seviyeli kademeli Master-düğümleri ile bu sorun, daha geniş bir yelpazede yatırımcıların
döviz cinsinden istikrarlı hisselere sahip olmaları için ekstra teşvik sağladığından belli
bir dereceye kadardır. Bunun nedeni, hisse sahibinin tazminatının zaman faktörünü
dikkate almasıdır, çünkü söz konusu olan, daha uzun bir tutar olan bir hisseyi daha
yüksek tazminat olarak alır. 3 seviye, daha uzun süreli spam'ler için para cinsinden para
kazanabilmek için daha geniş bir kamuyu çeken masternodları sıraya koymaktadır, bu da
küçükten büyüğe daha büyük yatırımcıların daha çok madeni paraya yatırım yapmaya
teşvik edecekleri anlamına gelir. Bu yüzden de yatırımcılarımızı ortak masternode
hizmetlerinden yararlanmaya teşvik ediyoruz.

Madalyonuz PoS protokolü ve 3 seviyeli katmanlı masternodlar ile yürütülmektedir. Yeni
bir katılımcıysanız ve böyle bir mimar için seçim yapmak istiyorsanız, projenizi başarılı
kılmak için size özel kaynak kodları sunuyoruz.

3.7. Proje Başlangıcı ve Doğru Seçme
Borsa sevrisi
Bir ay sonra, paramızı piyasaya sürdükten
hemen sonra, kaynak kodlar için isteklerinizi
ele alarak başlayacağız. Bu dönemde
paramızın yeterince istikrarlı olmasına ve
değer verdiğimiz tüm kriterleri karşıladığına
dikkat edeceğiz. Bundan sonra, aldığımız her
proje için aldatmaca sikkeleri taramak için
inceleme
altına
alınacaktır.
Sorumlu
geliştiriciler olarak, bu şifrelerin, aldatmaca
paraları ve aldatıcı şemalar tarafından
bozulmaması için itibarını önemsiyoruz. Bu
nedenle, dürüstlük kriterlerini yerine getiren
projeleri filtrelemek için tüm yol harita
Önümüzdeki dönemde, madalyonuzla en iyi uyan en iyi döviz hizmetini bulmak için bir
araştırma yapacağız. Şu an için, arasında Cryptopia ve Crypto Bridge'in de bulunduğu
birkaç aday var. Bunun gibi, ekstra bir sabit para için yüksek kaliteli bir hizmet sunmayı
umuyoruz.

4. Sonuç
Blockchain teknolojisindeki uzmanlardan oluşan bir ekip olarak, müvekkilimize blok
zincir projelerine daha kolay başlayabilmelerini sağlayacak paha biçilemez bir hizmet
sunuyoruz. Blockchain teknolojisini büyük fikirlere sahip olanlar için kolaylaştıran,
ancak fikirlerini gerçeğe dönüştürmek için teknik uzmanlıktan yoksun olan farklı
şifreleme protokolleri için kaynak kodları sunuyoruz. Para birimimizi tanıtıyoruz ve
sadece hizmetlerimiz için bizi telafi etmek için kabul ediyoruz. Para birimimiz,
kriptosferdeki en son yeniliklere dayanmaktadır ve eşitlik ilkelerini, merkezi olmayan
yönetişimi ve demokratik katılımı çok yüksek tutar. Bu nedenle, inandığımız hedeflere
ulaşmak için 3 seviyeli kademeli masternotlarla Kanıt İspat Protokolü'nü tercih ediyoruz.

