BBSCoin
Uma moeda De Fórum para Fórum.
Uma moeda De Site para Site.
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Resumo
O BBSCoin é uma cripto moeda criada para fóruns da internet.
Nosso objetivo é oferecer de maneira fácil a possibilidade aos usuários de
fóruns a possibilidade de trocar créditos / pontos de diferentes fóruns
livremente.
Iniciamos nosso projeto especificamente para forúns, porem, nós não vamos parar
somente em forúns. Nós vamos expandir para vários outros tipos de sites a possibilidade de
trocar pontos por créditos BBSCoin.

O Avanço dos Pontos
Um Fórum na Internet, é um site de discussões on-line onde as pessoas podem manter
conversas na forma de mensagens postadas. Diferente de uma sala de bate-papo, as
mensagens costumam ter mais de uma linha de texto e são arquivadas para esclarecer dúvidas
futuras de seus usuários / membros.
Além disso, dependendo do nível de acesso de um usuário ou da configuração do fórum, uma
mensagem postada pode precisar ser aprovada por um moderador antes de se tornar visível
aos demais usuários / membros.
Os fóruns têm um conjunto específico de assuntos associados a eles; por exemplo: para uma
única conversa é aberto um único tópico para discutir determinada ideia / assunto.
Um fórum de discussão é hierárquico ou em forma de árvore na estrutura: um fórum pode
conter vários subfóruns, cada um dos quais pode ter vários tópicos. Dentro do tópico de um
fórum, cada nova discussão iniciada é chamada de tópico e pode ser respondida por quantas
pessoas desejar.

Situação Atual
Os Fóruns estão populares em todo o mundo.
As pessoas estão acostumadas a trocar informações vali osas através de
fóruns e muitas das vezes estão dispostas a pagar por essas informações.
Reddit é popular no EUA, Baidu Tieba é popular na China, 5ch é popular
no Japão, Yahoo Respostas é popular no Brasil.
Programadores podem criar e programar forúns facilmente através de nossa
biblioteca de códigos aberto.
Milhões de Pessoas Usam Fórum diariamente.
* De acordo com o Alexa Data (Alexa Ranking).

Situalção Atual
Os Fóruns da Internet são isolados. Fórum é apenas uma plataforma para
compartilhamento conteúdo de seus próprios usuários, mas não pode obter nenhum lucro
atualmente com isso.
Ao compartilhar um conteúdo o usuário ganha pontos, porem esses pontos são inúteis.
Estamos abrindo a primeira moeda
descentralizada, baseada e voltada 100% para
sites e fóruns.

Solução

Por que usar BBSCoin?
•
•
•
•
•
•

Moeda Descentralizada
Não Rastreável
Sem Formulário de Registro
Plugins Prontos e API com WebService
Conecte-se ao Mundo usando Blockchein
Faça parte da Revolução do Furúm

Fluxograma
Admin
Torna os créditos eficaz,
Forúns
Sites

Deposita ou Retira BBSCoin
Membros

Wallet Service
Wallet API

BBSCoin
Blockchain

Especificações
•
•
•
•
•
•

Nome: BBSCoin
Simbolo: BBS
Tempo do Bloco: 120 Segundos
Taxa Mínima de Transação: 0.001 BBS
Algoritmo de Mineração: Cryptonight
Fornecimento Total de Moedas: 184.470.000.000,00 *
* BBSCoin é projetado para sites e fóruns. Os Créditos são inflacionados na maioria dos lugares. Nós não queremos que a taxa de
câmbio acabe em algo como 100 Mil divido por 1. Achamos que esse é um bom suprimento para esse cenário atual.

Perspectiva do Projeto
•
•
•
•

Integração com a maioria dos sites e fóruns
Uma comunidade madura de código aberto
Incentivar pessoas a trocar seus pontos por BBSCoin
Os Administradores do site/fórum podem lucrar com o BBSCoin

Obrigado por sua atenção
Vamos criar um sistema de pontos gerais no mundo, contamos com o seu apoio.
Links
• Site oficial
https://bbscoin.xyz
• Fórum Oficial
• https://forum.bbscoin.xyz
• Twitter Oficial
https://twitter.com/bbscoin_xyz

