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CYBOR WORLD'a

hoş geldiniz!

Ücretsiz, güvenli ve anonim finansal varlık ve bilgi alışverişi 

ile merkezi olmayan kripto para birimleri dünyanız
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Cybor World, kişisel ve iş ihtiyaçlarınız için 
tasarlanmış, birbirine bağlı uygulamalar ve 
hizmetlerden oluşan sürekli genişleyen bir 
ekosistemdir.

http://www.cyborworld.com


Cybor World, Cybor Holding  

www.cyborholding.com


tarafından geliştirilmiştir



Şirketin ana sitesi: 

Cybor Holding, blok zinciri projelerinin geliştirilmesi ve tanıtımı için finansal ve teknik bir şirkettir. 

Cybor Holding'in ana yönü, daha sonra ticaret borsalarında listeleme ve iş projelerine entegrasyon ile 

birlikte kripto para birimlerinin profesyonel olarak oluşturulmasıdır. 


Cybor Holding hizmetleri:










 


Cybor Holding, iş projelerini dijitalleştirir, gelecek vaat eden BT girişimlerini destekler, merkezi 

olmayan bir ağ oluşturan ve sürdüren teknik ekipleri birleştirir.



Kripto para geliştirme


Akıllı sözleşmelerin geliştirilmesi


Kripto değiş tokuş platformlarının geliştirilmesi


Ödeme sistemleri geliştirme


Kripto borsalarının geliştirilmesi


Blokzincir uygulama geliştirme


Kripto cüzdanlarının geliştirilmesi


Kripto varlıklarının korunması için sistemlerin 

geliştirilmesi


ICO / IEO / IDO / STO, başlangıçlara ve mevcut 

işletmelere yatırım çekmek için jetonların 

geliştirilmesi ve satışı


Kripto borsalarında tokenlerin listelenmesi, 

yerleştirilmesi


Ödeme sistemleri ve yöntemlerinin entegrasyonu / 

bağlantısı


Kripto projeleri için şirketler ve banka hesapları açmak


Kripto projelerinin lisanslanması


Hukuk hizmetleri, danışmanlık, dış kaynak kullanımı


Pazarlama, kripto projelerinin tanıtımı


Para kazanma ve satışlarla çalışma


Teknik Destek


Yeni pazarlara kripto projeleri getirmek
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Cybor Wolrd

Cyborex

 nedir  
ve neden onu yarattık?




Cybor World, kişisel ve iş ihtiyaçlarınız için tasarlanmış, 

birbirine bağlı uygulamalar ve hizmetlerden oluşan 

sürekli genişleyen bir ekosistemdir.



Cybor World'ün amacı, kullanıcıların kripto para 

birimlerini mümkün olduğunca basit ve ek beceriler 

olmadan saniyeler içinde oluşturabilecekleri, satın 

alabilecekleri, satabilecekleri ve takas edebilecekleri 

birleşik bir çalışma alanı yaratmaktır.



Cybor World ekosisteminin temeli  DeFi 

platformudur.
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Cyborex DeFi platformunun ana görevi:



 - dünyanın dört bir yanındaki kullanıcılara “tek pencerede” kripto 

para birimleriyle çalışmak için basit ama aynı zamanda hızlı, 

modern, güvenilir, verimli ve şeffaf finansal araç setini 

sağlamaktır.



Cyborex platformu bir kripto para birimi toplayıcı olarak 

tasarlanmıştır. Sistem, en iyi kripto para oranlarını otomatik olarak 

takip ederek kullanıcılara en karlı çözümleri sunar. Kullanıcının tek 

bir kişisel hesabı, aynı anda birkaç işlem platformuyla aynı anda 

çalışmanıza olanak tanır.



Ayrıca Cyborex platformu, proje ekiplerine tokenlerin ve piyasaya 

sürülmesiyle ilgili kapsamlı yardım ve tavsiye sağlar.
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Cyborex platformunun iş ortakları ve 
kullanıcıları



 için aşağıdaki online hizmetler geliştirilecek ve başlatılacaktır.


Cybor 
Launchpad

Cybor 
EXCHANGE

Cybor

SecuritiesCybor Wallet

Cybor

TradingCybor Pay Cybor Fan

Cybor

Security

Cybor 
Incubator

Cybor TechCybor Builder
Cybor 

Academy
Cybor NFT 

Marketplace

Cybor 
Partners

Cybor

Support

Cybor 
Freelance Cybor News

Cybor 

Business

Cybor Charity
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Cyborex

www.cyborex.io
 


, uluslararası bir tokenize 
varlık ticaret platformudur



Cyborex'in merkezi olmayan bir kripto borsası 
olmasına ek olarak, Cyborex aynı zamanda internet  
girişimcilerini ve iş dünyasındaki sıradan kullanıcıları 
karşılıklı yarar sağlayan işbirliği için birleştiren yüksek 
kârlı dijital ürünler için modern bir pazar yeridir.



Cyborex platformunun amacı, modern işletmelerin 
tüm ilgili tokenize varlıkları için pazarlar yaratmaktır.



Tokenize edilmiş varlıkların satışı, Cyborex resmi web 
sitesi 'daki Launchpad kitlesel yatırım 
sistemi aracılığıyla gerçekleştirilir. 
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Şirket hisselerinin

Cyborex platformu, tokenize edilmiş hisselerin geliştirilmesi, 
kripto hisselerinin pazara getirilmesi, şirketlerin tokenize edilmiş 
varlıklarının satışlarının organize edilmesi için eksiksiz bir hizmet 
yelpazesi sunmaktadır.



Tokenize edilmiş paylar, blokzincir teknolojisi kullanılarak dijital 
güvenlik jetonuna dönüştürülen menkul kıymetlerdir. Bir 
güvenlik belirteci, gerçek bir varlık tarafından desteklenir ve 
değerine bağlıdır. Böyle bir dijital paylaşımı taklit etmek mümkün 
değildir. Tokenize edilmiş paylar, asli haklara sahip oldukları için 
yatırımcılar için normal tokenlerden daha güvenilir varlıklar 
olarak kabul edilir.



Menkul kıymet jetonlarının geleneksel finansal ürünlere göre ana 
avantajlarından biri, bankalar ve diğer kuruluşlar gibi aracıların 
ortadan kaldırılmasıdır. Bu, yatırım yapmak ve anlaşma yapmak 
için tamamen farklı bir ortam yaratır.



 tokenizasyonu
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Kripto para 

Bir işletmeyi tokenleştirme sürecinde, kendi kripto para 

birimi olan bireysel bir şirket tokeni oluşturulur.



Cybor Holding, iş ortakları için Ethereum, Binance, 

Polkadot, Solona, Polygon, Tron protokolü veya "sıfırdan" 

kullanarak işlem yapmak veya ticaret yapmak için kendi 

blokzincirine dayalı olarak likit bir kripto para biriminin 

bireysel geliştirmesini yürütür ve ardından Cyborex 

borsasında listeleme yapar. 



geliştirme
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Kripto para birimi 

Listeleme, bir ticaret platformuna (değişim) belirli bir kripto para 

birimi ekleme prosedürüdür. Cyborex kripto borsasında bir token 

veya jeton listelemek, kullanıcıların bunu ticaret ve yatırım 

işlemleri için kullanabilecekleri anlamına gelir - özgürce satın 

alma veya satma.



Listeleme, bir işletmenin tokenleştirilmesinin ayrılmaz bir 

parçasıdır, bu nedenle bir jeton veya kripto para biriminin 

listelenmesi, bir blokzinciri projesinin ödeme para biriminde 

ticaret faaliyeti başlatmanıza, yeni kripto yatırımcıları için bir 

jetona yatırım yapmanıza, bir kripto varlığının likiditesini 

artırmanıza ve sonuç olarak, kripto topluluğundaki çekiciliğini 

arttırmanıza sebep olur



Cyborex kripto para borsasında listelenmek, para toplamanın ve 

jetonunuzu popülerleştirmenin en iyi yoludur, ardından likiditesi 

ve fiyatı birçok kat artacaktır.



listeleme
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İş tokenizasyonunun

Tokenizasyon, hem işletme sahipleri hem de yatırımcılar için faydalıdır. 
  Mal sahipleri, jeton satışı yoluyla ek yatırımlar çeker ve yatırımcılar da oldukça karlı 

bir yatırım ürünü alırlar.



 faydaları



İşletme sahipleri  
için faydalar

etkili bağış toplama


ICO / IEO / IDO / STO, IPO'dan çok daha ucuz


ICO / IEO / IDO / STO lansmanı, IPO'dan çok daha az evrak 
işi ile ilişkilidir


genel halka markanız ve kripto para biriminiz hakkında bilgi 
verme fırsatı


bir internet topluluğu oluşturmak


erken yatırımcılar edinme ve bunları projeyi tanıtmak için bir 
pazarlama mekanizması olarak kullanma fırsatı


hükümet yetkilileri tarafından düzenleme veya kayıt 
işlemlerinin olmaması


Yatırımcılar için  
faydalar

yatırımcılar erken zamanda daha iyi likidite elde eder


jetona erken erişim, fiyat artışı potansiyeline sahiptir


sermaye tahsisinin yenilikçi yolu


yatırımların büyük kripto para birimlerinden alternatife 
transferi


ICO / IEO / IDO / STO'ya yapılan yatırım yüzde birkaç bin 
karlılık getirebilir


diğer varlıklara çeşitlendirme


bir dereceye kadar borsa ve ekonomi ile ilgisi olmayan, 
yüksek getirisi olan yatırım


fiat para birimine bağlı olmayan alternatif bir varlığa sahip 
olmak
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Önemli!



Gelecek vaat eden bir kripto para birimine yapılan 

yatırımlar, bir anda kripto para birimi oranının 

büyümesine katkıda bulunan ve sonuç olarak 

yatırımcılara kar getiren borsada bir jeton 

listelemek için gerekli miktarı hızlı bir şekilde 

toplamanıza olanak tanır.
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Kullanıcılar arasındaki tüm finansal işlemlerin Cyborex 

platformunda anonim ve güvenli bir şekilde gerçekleşmesini ve 

veritabanlarını üçüncü taraf kaynaklara ve platformlara 

sızdırmadan saldırıya karşı korunmasını sağlamak için Cybor 

Holding uzmanları, Cybor Cüzdan çok para birimli kripto cüzdanı 

ile Cybor Pay ödeme sistemini geliştirdi.



Cybor Pay, bir kripto para birimi ödeme ağ geçidi / ödeme 

sistemidir. Fiat ve kripto para birimleri için destek, kullanıcıların 

cüzdanları arasında anlık işlemler, para yatırma/çekme, mal ve 

hizmet satın almak, satmak amacıyla bir ödeme ağ geçidini hazır 

çevrimiçi ve çevrimdışı projelere entegre etmek için API belgelerini 

açın.



Cybor Pay ödeme çözümü, her tür işletmenin müşterilerinden 

kripto para birimi kabul etmesine, onu itibari para birimiyle 

değiştirmesine veya ortakları ve bağlı kuruluşlarıyla kripto para 

birimiyle ödeme yapmasına olanak tanır.



Cybor Pay ana sitesi: www.cyborpay.com
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Cybor Coin 

www.cyborcoin.com



bizim  
özel kripto para birimimizdir



Cybor Coin kripto para birimi, Cybor World 

ekosisteminin ana ödeme birimidir ve Cyborex 

platformunun parçası olan tüm hizmet ve 

ürünlerde kullanılmaktadır.



Cybor Coin ana sitesi: 
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Cybor Coin Bilgileri:
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Protokol:

BEP-20 (Binance Akıllı Zincir)



Token adı:

CYBOR COIN



İzleyici:

CYBOR 



Çıkış Tarihi:

22 Eylül 2021



Verilen jeton sayısı /  
toplam jeton emisyonu:

1 000 000 000 (1 milyar)



BscScan:

 

Akıllı sözleşme:

0x56570745601e83d00d271658cdcb4c1909934b52



https://bscscan.com token/0x565707456...



http://www.cyborworld.com
https://bscscan.com/token/0x56570745601e83d00d271658cdcb4c1909934b52
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Cybor Security  
Kripto Varlık Koruma Sistemi



Cyborex platformu, modern online güvenlik algoritmaları 

kullandığından, bilgisayar korsanlığına karşı güvenilir bir 

şekilde korunur. Bu, siber güvenlikte dünya lideri Kaspersky 

Lab tarafından yürütülen bir denetimle doğrulanmıştır. 

Kaspersky Lab, bilgisayar virüslerine, istenmeyen e-

postalara, korsan saldırılarına ve diğer siber tehditlere karşı 

koruma sistemlerinin geliştirilmesinde uzmanlaşmış 

uluslararası bir şirkettir. Şirket, 1990'dan beri dünya çapında 

200'den fazla ülke ve bölgede faaliyet göstermektedir.



Ayrıca Cybor Holding, Cyborex platform kullanıcıları için 

kendi Cybor Security uygulamasını geliştirmiştir.



Cybor Security, kişisel verileri ve kripto varlıklarını korumak 

için evrensel bir sistem, kripto işlemleri gerçekleştirirken 

kişisel verilerin çalınmasına karşı koruma sağlayan bir kimlik 

avı önleme sistemidir. Kripto cüzdanlarını dolandırıcılık için 

kontrol etmek için AML sistemi kullanılır (yasadışı 

faaliyetlerle ilgili şüpheli işlemler). Bulut veri depolama 

(dağıtılmış depolama), kapalı (özel) bilgi alışverişi için gizli bir 

haberci kullanılır.



Cybor Holding bununla da kalmıyor, kripto varlık koruma 

sistemlerinin geliştirilmesi ayrı bir ürün ve stratejik 

planlamanın öncelikli görevidir. Cybor Security'nin 

geliştirilmesi, dünyanın dört bir yanındaki üçüncü taraf 

platformların kullanıcılarına kripto varlık koruma sistemleri 

sağlamaya izin verecektir.
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Kripto projelerini başlatmak için 
platformu



Cybor Launchpad, özel bir token satışı yoluyla gelecek vaat 
eden blokzinciri projelerinin toplu finansmanı için bir kitle 
fonlaması sistemidir. Cybor Launchpad platformuna bir proje 
yerleştirme sürecinde, bu projenin bireysel tokenleri, 
yatırımcılara satış için kullanılan bir şirketin dijital varlığı için 
muhasebe birimleri şeklinde oluşturulur.



Başarılı bir bağış toplamadan sonra, proje, şirketin kripto 
varlıklarının (tokenlerin) sistem kullanıcıları arasında ücretsiz 
satın alma, satış ve ticaret için kullanılabilir hale gelmesi 
sayesinde Cyborex ticaret platformunda listelenir.



Launchpad 

http://www.cyborworld.com
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Cyborex Launchpad platformunda 
tokenize varlıkların satışı nasıl oluyor?

Tokenleştirilmiş varlıklara sahip projeler, Cyborex Launchpad'de 
barındırılır. Tokenize edilmiş varlıkların satışı, Cybor Coin kripto para 
birimi aracılığıyla gerçekleşir.




İş jetonlaştırma aşamaları:

Cyborex uzmanları önerilen projeyi 
inceler ve tüm riskleri denetler

Olumlu bir karar olması durumunda, ortak 
şirketin projesi değerlendirilir ve token 
şeklinde Cyborex platformuna yerleştirilir.

Ortak şirketler, projelerinin 
platformunda yayınlamak için 
Cyborex'e başvurur

Cyborex pazarlamacıları, projeyi 
tanıtmak için bir strateji geliştirir ve 
borsada daha fazla listeleme ile 
projenin uygulanması için token satışı 
şeklinde yatırımları çekmeye başlar.

Cyborex'in pazarlama departmanı 
aracılığıyla projenin ölçeklendirilmesi 
sayesinde, ortak proje, varlıklarının 
yatırımcılara token şeklinde satışından 
erken bir aşamada kar elde eder.

Cyborex platformunun kullanıcıları, 
ortak şirketin projesini yerleştirdikten 
sonra, jeton satın alarak yatırım için 
erişim elde eder.

Cyborex platform kullanıcıları, bir ortak proje ile 
işbirliğinden kar elde eder çünkü önceden satın 
alınan tokenlerin maliyeti, ICO / IEO / IDO / STO 
ve ardından Cyborex borsasında listelenme 
sırasında önemli ölçüde artar.

1
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2 31

4 5 6
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2 31

4 5 6

7

2 31

4 5 6

7

2 3

Bu şemada, iş ortağı yatırım ve ortaklık programının pazarlanmasına uygun 
olarak kar elde eder, ortak şirketler işlerini büyütmek ve kar elde etmek için fon 
alır ve bir ticaret platformu olarak hareket eden Cyborex, platform içinde 
kullanıcılar ve ortak şirketler arasında yapılan işlemlerin (işlemlerin) bir 
yüzdesini alır.

http://www.cyborworld.com


Kripto varlıklarını 
 platformuna yerleştiren 

ortak şirketlerin kârı nereden geliyor?



Cybor Holding, jetonları Cyborex Launchpad 
platformuna yerleştirilen ortak şirketleri 
ölçeklendirmekle ilgilenir. Platform aracılığıyla toplanan 
fonlar bu projelerin geliştirilmesine yatırılır.



Ortak şirketlerin ana karı, tokenize edilmiş varlıkların 
Cyborex Launchpad platformu aracılığıyla kullanıcılara 
satışı yoluyla oluşur.



Cybor Coin kripto para biriminin kullanımıyla ek karlar 
elde edilir. Cyborex, platforma bir ortak şirket 
yerleştirme ve proje için bireysel jetonlar çıkarma 
aşamasında, Cybor Coin kripto para


Cyborex 
Launchpad

birimini bir ödeme aracı olarak kullanmakta ve bu sayede onu 
güçlendirmektedir. Bu sayede ağdaki günlük işlem sayısı artar 
ve sonuç olarak kripto paranın oynaklığı artar, bu da Cybor 
Coin kripto parası sahiplerinin kar elde etmelerini sağlar.



Başka bir deyişle, Cyborex platformunda tokenize edilmiş 
varlıkların (kripto hisseleri) alım ve satımı için bir pazar 
oluşturulmaktadır.



Tüm yerleşimler, sistem içinde önemli miktarda para 
biriktirmenize izin veren özel olarak oluşturulmuş bir kripto para 
birimi Cybor Coin'de yapılır.
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Cyborex Launchpad 
platformunda yatırımcının karı 
nasıl oluşur?



Cyborex Launchpad platformunda para kazanma 
süreci olabildiğince basittir ve profesyonel teknik 
ve finansal eğitim gerektirmez.



Cyborex Launchpad platformu, kullanıcılarına 
ortak şirketlerin gelecek vaat eden ICO / IEO / IDO 
/ STO projelerine katılma fırsatı sunar. Cyborex 
Launchpad, kullanıcılarına ortak şirketlerin 
simgeleştirilmiş varlıklarıni (jetonları) seçenek 
olarak sunar.



Kullanıcı, Cybor Coin kripto para birimi aracılığıyla 
tokenize edilmiş varlıkları satın alır ve böylece 
Cyborex Launchpad platformunda listelenen 
şirketlere yatırım yapar.

Ortak şirketlerin tokenize edilmiş varlıklarının erken 
bir aşamada satın alınması, yatırımcının, ortak 
şirketin kripto para biriminin borsada listelenmesi ve 
geri çekilmesinden sonra, token satışından kar elde 
etmesine olanak tanır.



Buna paralel olarak, tüm finansal işlemlerin Cybor 
Coin üzerinden yapılması nedeniyle, bu kripto para 
biriminin kapitalizasyonu istikrarlı bir şekilde artar ve 
bu da platform kullanıcılarına stake etme parası 
şeklinde ek gelir getirir. Sistemdeki tüm işlemlerden 
kar elde eden Cyborex, Cybor Coin kripto para 
biriminin geliştirilmesine ve desteklenmesine yönelir, 
bu da kripto para birimini güçlendirir ve platform 
kullanıcıları arasında daha fazla talep edilmesini 
sağlar.
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Projenin yatırım kısmı -  

IDO nedir?



IDO (İlk DEX Arzı), bir likidite havuzu 

tarafından desteklenen ve merkezi olmayan bir 

borsadan (DEX) geçen bir ilk token teklifidir. 

IDO sırasında verilen jetonların, merkezi 

olmayan bir kripto borsasına yerleştirilmesi 

garanti edilir.



IDO modeli, kripto varlıkları için daha iyi likidite, 

daha hızlı, daha açık ve adil ticaret sunar.




IDO Cyborex
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Cyborex neden IDO yürütüyor?



Cybor Holding, Cyborex platformu şeklinde eksiksiz bir 

ekosistem yarattı.  Projenin geliştirilmesindeki bir sonraki adım, 

mevcut ekosistemi ölçeklendirmek ve yeni De-Fi tekliflerini 

başlatmaktır. Belirlenen görevleri uygulamak için Cybor 

Holding, Cyborex platformunun bir IDO'sunu yürütmeye karar 

verdi.



IDO'nun amacı, gerekli DeFi işlevselliğinin geliştirilmesi ve 

ardından platformun uluslararası pazara sunulması şeklinde 

Cyborex ekosisteminin geliştirilmesi ve ölçeklendirilmesidir. 

DeFi çözümleri, Cyborex platformunda kullanıcılar için yeni 

fırsatlar başlatmanıza, ödeme işleme süreçlerini optimize 

etmenize ve bir staking hizmeti başlatmanıza olanak tanır.
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Projenin

Cyborex, IDO'yu gerçekleştirmek için dahili Cybor Coin jetonunu 

kullanır. Cybor Coin token satışı üç turdan oluşur.

 Tur No.1 - Cybor Coin jetonunun kapalı satışı,  

satışa sunulan jeton sayısı 20.000.000'dir.  

1 jetonun maliyeti 0.15 

 Tur No.2 - Cybor Coin jetonunun kapalı satışı,  

satışa sunulan jeton sayısı 40.000.000'dir.  

1 jetonun maliyeti 0,45 

 Tur No.3 - Cybor Coin jetonunun kapalı satışı,  

satışa sunulan jeton sayısı 80.000.000.  

1 jetonun maliyeti 0,60 $



IDO Cyborex için Platformlar

 Polkastarter: 

 Plasma finance:

 Daomaker: 

Ayrıca, IDO,  web sitesinde bulunan kendi 

Launchpad platformu Cybor Launchpad'de gerçekleştirilecektir. 

IDO'ya katılım için herhangi bir kısıtlama veya özel gereksinim 

yoktur.




 belirteçleri



https://www.polkastarter.com/

 https://plasma.finance

https://daomaker.com/



www.cyborex.io

http://www.cyborworld.com
https://www.polkastarter.com/
https://plasma.finance/
https://daomaker.com/
http://www.cyborex.io


www.cyborworld.com 24

400 000 000

İlk yıl

200 000 000

İkinci yıl

150 000 000

Üçüncü yıl

150 000 000

Dördüncü yıl

50 000 000

Beşinci yıl

50 000 000

Altıncı yıl

Toplam bloke edilmiş jeton miktarı: 600 000 000 CYBOR 
Jeton açma süresi: 6 yıl


Protokol                                                              BEP-20 (Binance Akıllı Zincir) 
Token adı                                                           CYBOR COIN

İzleyici                                                                CYBOR 

Verilen jeton sayısı                                            1 000 000 000 (1 milyar)

Kripto para emisyonunun türü                          sınırlı ve kontrollü

Projenin belirteçleri






http://www.cyborworld.com
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www.cyborworld.com 27

http://www.cyborworld.com
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Projeden 

IDO aşamasında kendi kripto varlıklarının (Cybor Coin jetonları)  

kapalı satışı (tur No.1 No.2 No.3)



para kazanma



   Tur 
1

   Tur   

2

   Tur  

3

http://www.cyborworld.com
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Borsa listeleme aşamasında  
kendi kripto varlıklarının  

 satışı

 


(Cybor Coin jetonları)

1 USD

100 000 000
Jeton sayısı

100 000 000 USD
Jetonların toplam maliyeti (yerleştirme aşamasında)

Listeleme aşamasında 1 jetonun takas / maliyeti 1 $ 'dır.

http://www.cyborworld.com
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Kendi kripto varlıklarının 
 bir kripto borsasında / kripto 

borsalarında serbest satışı



(Cybor Coin 
jetonları)

 Bir kripto borsasında / kripto borsalarında kripto varlıklarının (Cybor Coin jetonları) 
değerindeki büyüme, projenin geliştirilmesi ve ölçeklendirilmesi sayesinde 
gerçekleşir

 Ağ içindeki kripto para birimlerinin işlem ücretleri (alım / satım)

 Ağ içinde kripto para alışverişi komisyonu

 Cyborex borsasında kripto para ticareti komisyonu

 NFT jetonlarınnın oluşturulması, yerleştirilmesi ve satışı için komisyon

 FAN jetonlarının oluşturulması, yerleştirilmesi ve satışı için komisyon

 Launchpad platformunda kripto projelerinin oluşturulması ve yerleştirilmesi için 
komisyon

 Cyborex platformunda ortak projelerin jetonlarını listeleme komisyonu

 Kripto para birimlerini depolamak için donanım kripto cüzdanlarının satışından kar

 Madencilik kripto para birimleri için madencilik platformlarının ve sistemlerinin 
satışından elde edilen kar

 Kripto varlık koruma sistemlerinin satışından elde edilen kar

 Blockchain Algorithm'inin kaynak kodunu kullanarak özel yapım projelerin bireysel 
olarak geliştirilmesinden kaynaklanan kar

 Kendi blockchain Algorithm'e dayalı ortak projeler için kripto para birimlerinin 
oluşturulması yoluyla ağ genişlemesinden kar edin

 Blockchain Algorithm içindeki işlem ücretleri.

http://www.cyborworld.com
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Blockchain Algorithm'e dayalı olarak, her kullanıcı kendi 
kripto para birimlerini oluşturup ölçeklendirebilir ve ayrıca 
Beyaz Etiket sistemini kullanarak kendi projelerini 
geliştirmek için ayrı yazılım modülleri kullanabilir.



Algorithm platformu, ticaret, eğitim, tıp, BT proje 
geliştirme, bilgi teknolojisi, güvenlik, lojistik, sertifikasyon 
vb. gibi hemen hemen her faaliyet alanı için 
kullanılabilecek uyarlanabilir bir altyapıya sahiptir.






Cybor World'ün gelişiminin ikinci aşaması, kendi 
blockchain Algorithm'in geliştirilmesini içerir. 



Algorithm projesi, elektronik veri dolaşımı için güvenilir bir 
merkezi olmayan platformdur. Blockchain Algorithm'i, 
önceden geliştirilmiş blokzincirlerinin ve üzerlerinde 
başlatılan kripto para birimlerinin tüm eksikliklerini ve 
ayrıca modern kullanıcıların tüm isteklerini dikkate alır.



Algorithm projesinin amacı, her kullanıcıya katılma, 
geliştirme, paylaşma ve geliştirme fırsatı sağlamak için 
erişilebilir ve son derece güvenli bir açık kaynaklı merkezi 
olmayan ağ (blockchain) oluşturmaktır.



Blockchain Algorithm'inin benzersizliği, en hızlı ve en 
güvenli (ZK-STARK kriptografik çözümünün kullanımı 
sayesinde) en kısa yol boyunca (Dijkstra'nın algoritmasını 
kullanarak) minimum işlem maliyetleriyle bilgi alışverişidir.


Cybor Algorithm - 
proje geliştirme

http://www.cyborworld.com
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