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SITE OFICIAL
JUNDCOIN

PROJETO
A JUNDCOIN é uma moeda criada para fortalecer e aquecer o mercado Comercial,
promovendo ações, estratégias e treinamentos para usuários deste Mercado Comercial.
O Mercado comercial específico de multiplas cidades atualmente tem uma variação
desproporcional entre impostos e lucros que podem enriquecer com um único comércio.
Investidores profissionais e os especuladores sabem que um bom resultado geralmente é a
soma de várias operações.
A JUNDCOIN estará aqui, para que seus investidores saibam que o futuro é inesperado e que
com foco e disciplina para alcançar seus objetivos financeiros de forma sólida e consistente.
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INTRODUÇÃO
A Criptomoeda JUNDCOIN é um ativo digital projetado para funcionar como meio de Pagamento, que
usa criptografia robusta para proteger as transações financeiras, controlar a criação de unidades
adicionais e verificar a transferência de ativos.
É uma alternativa à moeda digital (da qual a moeda virtual é um subconjunto). Uso de criptomoedas
controle descentralizado em oposição a moeda digital centralizada e sistemas de bancos.
O controle descentralizado de cada criptografia funciona por meio de tecnologia de contabilidade
distribuída, normalmente uma blockchain, que serve como um banco de dados público em transações
financeiras.
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INTRODUÇÃO
Blockchain funciona como uma lista crescente de registros, chamados de blocos, que são vinculados
por criptografia. Cada
bloco contém um hash criptográfico do bloco anterior, um registro de data e hora e os dados da
transação, um blockchain é resistente à modificação de dados.
É "um livro aberto e distribuído que pode registrar transações entre duas partes de forma eficiente e
verificável e permanentemente ". Um blockchain é normalmente controlado por uma rede ponto a
ponto, aderindo com um protocolo de comunicação entre os nós e validação de novos blocos. Uma vez
registrado os dados em qualquer bloco, não podem ser alterados retroativamente sem alterar todos os
blocos subsequentes, que requer um consenso da maioria da rede.
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TECNOLÓGIA
POS
Na Prova de Participação - sistema PoS (tradução literal, Prova de Posse) a probabilidade de que você
minar um bloco é proporcional à quantidade de moedas que você tem na carteira.
Por exemplo: Se você, no final deste ano, tinha 1 Milhão de JUNDCOIN existentes, terá um retorno de
2 moedas por bloco, somando as moedas do investidor,apenas por segurar a JUNDCOIN em sua
carteira.
Ex: Total JDC = 1.000.000 => ??% = A Velocidade dos ganhos no POS são ligados a quantidade maxima
em posse de cada investidor JDC em 1 (um) ano em modo POS.
O investidor terá um bom retorno em JDC, assim podendo negociar elas em casas de cambio onde a
mesma é negociada!

ESPECIFICAÇOES
NOME ----------------------------------------------------------JUNDCOIN
Ticker ----------------------------------------------- -----------JDC
SUPLIMENTO MAX. ------------------------------------------ 512000000
PRE-MINERADO-----------------------------------------------?????????
Block time ------------------------------------------------------2 Minutes
Staking maturidade ------------------------------------------ 24 Hours
Minerado manuridade --------------------------------------- 6 blocks
TX maturidade ------------------------------------------------ 20 blocks
Algorithm ------------------------------------------------------SCRYPT (PoS)
PoS staking -----------------------------------------------------Quantidade Apostada pelo Investidor
POS reward -----------------------------------------------------2 JDC por bloco
PoW blocks -----------------------------------------------------1000
Port --------------------------------------------------------------23271
rpcPort ----------------------------------------------------------23272
Blocktime -------------------------------------------------------15 Minutes
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Negocie.
JUNDCOIN - BITCOIN
JUNDCOIN - DOGECOIN
JUNDCOIN - P2P - BRL
Participe de nossas Comunidades
Acesse nosso site: jundcoin.com.br
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