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INTRODUÇÃO
CRIPTOMOEDAS
Criptomoeda (ou moeda de criptografia) é um ativo digital projetado para
funcionar como um meio de troca que utiliza criptografia robusta para
proteger transações financeiras, controlar a criação de unidades
adicionais e verificar a transferência de ativos. Ela é uma alternativa à
moeda digital (da qual a moeda virtual é um subconjunto). Criptomoedas
usam controle descentralizado em oposição à moeda digital centralizada
e aos sistemas bancários centrais.O controle descentralizado de cada
cripto funciona por meio da tecnologia de contabilidade distribuída,
tipicamente uma blockchain, que serve como base de dados públicos nas
transações financeiras.

BLOCKCHAIN
O Blockchain funciona como uma lista crescente de registros, chamados
blocos, que estão ligados usando criptografia. Cada bloco contém um hash
criptográfico do bloco anterior, um marcador de tempo e os dados de
transação (geralmente representada como uma árvore de raiz MerkleHash).

Por concepção, uma blockchain é resistente à modificação dos dados. É
"um livro aberto distribuído, que pode gravar transações entre duas
partes de forma eficiente, verificável e permanente". Uma blockchain é
tipicamente controlada por uma rede ponto-a-ponto, aderindo em
conjunto com um protocolo de comunicação entre os nós e a validação
de novos blocos. Uma vez registrados, os dados, em qualquer bloco,não
podem ser alterados retroativamente sem alteração de todos os blocos
subsequentes, o que exige um consenso da maioria de rede.
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INTRODUÇÃO
BITBLOCKS
BitBlocks é uma criptomoeda voltada para o mundo dos negócios e
entretenimento, especialmente videogames e outras áreas que giram em
torno deste setor, como campeonatos, eventos, feiras, congressos e
desenvolvimento de jogos, entre outros. Sabemos que este negócio está
em rápida expansão em todo o mundo e que os games deixaram de ser
algo exclusivamente comercializado para atingir faixas etárias específicas,
como infância e adolescência. O valor de escalada do mundo dos games
chegou a tal ponto de profissionalismo que existem atualmente atletas e
equipes de videogame. São realizados, inclusive, torneios transmitidos em
tempo real na internet, pela televisão.

VISÃO GERAL DO MERCADO
Este mercado movimenta bilhões de dólares anualmente e apresenta
tendência de expansão inquestionável. De acordo com a Revista Forbes,
essa indústria tem previsão de movimentar cerca de U$128 bilhões no ano
de 2018 por meio das vendas de jogos, de acessórios, de consoles, novas
tecnologias, feiras e eventos realizados mundo afora. Apenas nos EUA, o
faturamento bruto no ano de 2017 foi de U$36 bilhões. De acordo com o
relatório elaborado pela Consultoria NPD Group e pela Entertainment
Software Association, esse número representa um crescimento de 18% ao
compararmos com os escores do ano anterior. A BBK tem o seu campo
de atuação, portanto, neste segmento bilionário, prestando sua
contribuição no fomento à comercialização e desenvolvimento de novas
tecnologias, fortalecendo o segmento e, por conseguinte, elevando seu
próprio valor como ativo digital.
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ESPECIFICAÇÕES TECNICAS
ESPECIFICAÇÕES
Algoritmo: Quark
Tipo: POS + Masternodes
Porta padrão: 58697
Premine: 160m
Fornecimento Max: 584m
Carta Endereço: B
Taxa de transação: 0
Transações por segundo: 346 TPS (aproximada)
Tamanho do bloco: 2mb
Tempo Block: 30 segundos

TECNOLOGIA
TAXA ZERO
A rede Bitblocks foi construída para reformular seus apoiadores de rede
por meio de recompensas em bloco (Recompensa Staking / Masternode).
Ao utilizar esta Rede de Provas de Trabalho, a BitBlocks é capaz de
fornecer taxas de transação quase nulas para cada uma delas. Isso
significa que, ao usar BitBlocks, seu investimento real é mantido em seu
bolso, ao contrário de ser gasto com o envio de moedas de uma carteira
para outra.

PRIVACIDADE
Bitblocks possui um recurso de privacidade que possibilita o envio de
transações anônimas. Isso significa que um usuário pode escolher entre
rastreável ou anônimo. Bitblocks é um fork do PIVX, que é construído e
melhorado a partir do código Dash. Dash também é um fork do núcleo de
Bitcoin com o recurso de privacidade implementado. Em essência, os
Bitblocks podem ser gastos de forma pública ou privada. Esse recurso de
privacidade é atingido usando pagamentos conjuntos. Isto é, basicamente
mesclando transações e dividindo-as novamente, tornando difícil, ou
quase impossível, rastrear transações de um endereço de carteira
específico para outro.

TRANSAÇÕES INSTANTÂNEAS
As transações de Bitblocks são instantâneas, como PIVX e Dash, ou seja: a
pessoa que recebe a transação pode ver o remetente no momento em
que os fundos são enviados. Isso faz do Bitblock um excelente meio para
realizar transações. Sua alta velocidadepermite que várias transações
sejam enviadas por longas distâncias, sem a preocupação de esperar que
seus fundos estejam disponíveis ou, até mesmo, que as confirmações
sejam feitas conforme necessário, com muitas moedas criptografadas.
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ESPECIFICAÇÕES TECNICAS
RECOMPENSAS/BLOCO
MASTERNODE - ESTRUTURA DE RECOMPENSA
1 - 19999 // 10 moedas
20000-40000 // 20
40001-60000 // 40
60001-80000 // 60
80001-100000 // 80
100001-400,000 // 100
400001-700.000 // 90
700001-1.000.000 // 80
85,200,000 moedas geradas até que o bloco 1.000.000
01 ano moedas totais em circulação: 245,200,000
1000001 - 1200000 // 70
1200001 - 1500000 // 60
1500001 - 2000000 // 50
2000001 - 2500000 // 45
2500001 - 3000000 // 40
3000001 - 3500000 // 35
3500001 - 4000000 // 30
4000001 - 4500000 // 25
4500001 - 5000000 // 20
5000001 - 5500000 // 15
5500001 - 6000000 // 10
6000001 - 7000000 // 8
7000001 - 8000000 // 6
8000001 - 9000000 // 4
9000001 - 10000000 // 2
10000001 - 20000000 // 1
20000001 - 50000000 // 0.5
50000001 + // 0.1

TOTAL: 297,200,000 moedas geradas nos 50 anos
Moedas totais em circulação: 457,200,000
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FUNCIONALIDADES
ENDEREÇO AVANÇADO
Uma marca avançada é um agrupamento de bits, usado para reconhecer
se alguém é quem diz ser. A validação de BitBlocks é cuidada pela
criptografia (1) incorreta de todas as mensagens entre clientes e
administradores.Cada mineiro ou administrador tem sua própria
correspondência de chaves - uma chave aberta e uma chave privada. A
chave aberta do usuário é o que todo o sistema conhece (ou seja, é de
acesso livre), e a chave privada é a única coisa que apenas o
mineiro/administrador sabe (ou seja, é totalmente privada). Em cada
alistamento introdutório da combinação de chaves o cliente escolhe
uma chave secreta/privada. Essa chave secreta privada é então usada
para produzir uma chave aberta de 160 peças, preenchida como seu
número de rua e personalidade na economia de BitBlocks. As
informações codificadas com a chave aberta do cliente devem ser
alteradas com a chave privada de um cliente semelhante, que só eles
saberão. Entre essas linhas, um sistema de pares que inicia
correspondência com outro associado depende de mensagens ativas que
utilizam a chave aberta do beneficiário (ou seja, informações de
postagem).
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FUNCIONALIDADES
TROCAS
Trocar,na economia BitBlocks, depende da posse, e não das trocas
dinâmicas.Nenhum registro de trocas existe em qualquer lugar no sistema.
O procedimento pode ser descrito em alguns passos resumidos: 1. O
proprietário atual fornece unidades BitBlocks ao novo proprietário. Pode ser
um conteúdo computadorizado (registro duplo ou e-mail) ou quadro físico
(nota de papel ou documento stockpilinggadget). As unidades são
codificadas com a chave aberta do novo proprietário. 2. O proprietário atual
faz uma reivindicação por nova posse ao administrador que lida com a
unidade específica de BitBlocks utilizada como parte da troca, dando o
hash da unidade. 3. O novo proprietário verifica o BitBlock e, além disso,
solicita uma nova posse ao administrador dos BitBlocks, fornecendo o hash
da unidade fornecida. 4. O administrador confirma a legitimidade da
unidade, assim como as duas reivindicações, e armazena em sua base de
dados privada com o endereço do novo proprietário como titular inscrito
da DICEque deu o hash.5. O administrador envia uma mensagem de reação
para as duas reuniões informando sobre a diferença na responsabilidade
pela unidade. Isso é reescrito para cada unidade de BitBlocks envolvida
com a troca. O procedimento para uma unidade pode ser visualizado no
gráfico em anexo: pode ser visto que uma troca efetiva de posse pode
acontecer apenas quando as condições de acompanhamento são
atendidas:

01
02
03
04
05

O atual e o novo proprietário têm a unidade BitBlocks real
em seu quadro bruto.
A unidade é uma unidade de BitBlocks substancial.
A unidade é conhecida pelo administrador.
O administrador percebe o proprietário presente como
legítimo proprietário da unidade.
O atual e o novo proprietário instruíram o administrador
sobre a crescente e futura diferença na responsabilidade pela
unidade BitBlock, que fornece e coordena o hash criado a
partir dos BitBlocks.

É imperativo notar que entre as partes que trocam as unidades BitBlocks
são negociadas em sua estrutura crua, enquanto as reclamações colocadas
ao administrador são feitas apenas utilizando o hash dessas unidades.
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FUNCTIONALITY
MASTERNODES
MASTERNODE COLLATERAL
30.000 BitBlocks para o total de 01 MASTERNODE

O que é um Masternode?
O Masternode é simplesmente um nó completo com criptomoedas ou
carteira de computador que mantém a cópia completa do blockchain em
tempo real. Algumas das funções especiais que esses nós executam são:
O aumento da privacidade das transações;
Fazer transações instantâneas;
Participar na governança e votação;
Ativar orçamento e sistema de tesouraria em criptos.
Estes masternodes não são autônomos, mas se comunicam com outros
tais nós para fazer uma rede descentralizada. São, muitas vezes, referidos
em forma abreviada como MN.

O que é necessário para executar um Masternode?
Assim como nós completos em uma criptomoeda, masternodes podem ser
executados por qualquer pessoa. No entanto, há uma barreira de entrada em
vigor para garantir que o sistema não fique mal-intencionado. A barreira de
entrada é o que se precisa para confirmar ou colateralizar certas unidades dessa
criptomoeda especial para executar um masternode.

Agora que você entendeu o conceito de masternode vamos ver todas as
coisas que são necessárias para configurá-lo:
É preciso uma quantidade mínima de moedas dessa criptografia específica.
É preciso um VPS ou servidor para hospedar essa carteira para 24 x 7.
É preciso um endereço IP dedicado para isso.
É preciso algum espaço de armazenamento para salvar o blockchain.
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TORNEIOS
CAMPEONATOS AMADORES
A BITBLOCKS organizará campeonatos on-line amadores, fazendo ampla
divulgação da marca no meio virtual, concedendo a premiação para os
vencedores em BBK.
A BITBLOCKS promoverá campeonatos presenciais amadores em diferentes
regiões. O objetivo é atrair o público interessado em e-sports, comercializando
inscrições pagas em BBK e venda de produtos com a logomarca da moeda,
como bonés, camisetas, chaveiros, adesivos, mousepads, capas para celulares,
entre outros. Haverá stands de empresas diversas ligadas ao setor de
tecnologia e entretenimento digital que oferecerão produtos como
smartphones, games e acessórios em geral com descontos para os
participantes e com recebimento em BBK. Esses campeonatos serão
denominados BBK AMATEUR CUPS.

PROFESSIONAL CHAMPIONSHIPS
A BITBLOCKS participará de campeonatos de e-sports já existentes ao redor do
mundo, propondo patrocínios a esses eventos, divulgando a marca da moeda
e sugerindo a premiação dos vencedores dos torneios com BBK.
A BITBLOCKS procurará equipes de jogadores profissionais para patrociná-los
nas competições mais importantes, utilizando como fonte de recursos a
própria moeda BBK, estampando sua marca nos uniformes dos atletas e em
outros produtos ligados ao time.
A BITBLOCKS promoverá campeonatos presenciais profissionais em diferentes
regiões. O objetivo é atrair o público interessado em e-sports, comercializando
inscrições pagas em BBK e venda de produtos com a logomarca da moeda,
como bonés, camisetas, chaveiros, adesivos, mousepads, capas para celulares,
entre outros. Haverá stands de empresas diversas ligadas ao setor de
tecnologia e entretenimento digital que oferecerão produtos como
smartphones, games e acessórios em geral com descontos para os
participantes e com recebimento em BBK. Esses campeonatos serão
denominados BBK PROFESSIONAL CUPS.
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VENDA DE PRODUTOS ESPECÍFICOS NAS LOJAS
VIRTUAIS E FÍSICAS
DESENVOLVIMENTO DE LOJAS E PRODUTOS
A BITBLOCKS entrará em contato com lojas físicas e virtuais ao redor do
mundo para propor parcerias para que produtos como jogos, consoles,
computadores, fones e acessórios diversos possam ser comercializados em
BBK. Assim, um jogador de um país, por exemplo, pode comprar
equipamentos e jogos em outro país sem necessariamente ter de utilizar
um cartão de crédito, bastando usar a tecnologia blockchain da moeda
para fazer a compra. Isso aumentaria enormemente o público-alvo de
qualquer loja voltada para este segmento em todo o planeta. Além disso,
desobrigaria um consumidor interessado de ter um cartão de crédito para
adquirir o que deseja.

PAGAMENTOS
Uma das grandes utilidades propostas pelo uso da blockchain foi a de
proporcionar mais liberdade entre as pessoas em relação aos pagamentos
sem a existência de intermediários, ou seja, dos bancos ou das operadoras de
cartão de crédito. Podemos enviar recursos a qualquer lugar do planeta em
poucos segundos sem que seja preciso utilizar do setor bancário e pagar taxas
cada vez mais abusivas por esse serviço. Uma vez que uma loja física ou virtual
aceite o pagamento em BBK, automaticamente teria mais lucro, pois não
precisaria pagar um único centavo sequer para as operadoras de cartão de
crédito. Como sabemos, em todas as vendas o comerciante paga uma
porcentagem a elas. Em síntese, mais lucro e independência para quem
vende.

"NÓS NÃO QUEREMOS REVOLUCIONAR NA TECNOLOGIA, NÓS
QUEREMOS UMA REVOLUÇÃO NA VIDA DAS PESSOAS."
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DESENVOLVIMENTO DE JOGOS
A BITBLOCKS também desenvolverá, em sistema de parceria, jogos
digitais interativos, nos quais as recompensas (pontuações) obtidas
durante as partidas possam ser revertidas em moeda BBK. Assim, o
jogador (gamer) poderá utilizá-las na vida real. Da mesma forma, poderá
utilizar a BBK para adquirir itens à venda no próprio jogo. Por exemplo, se
for um jogo de guerra, este poderá dar um upgrade em suas armas (os
upgrades são itens à venda nessa situação), comprando com BBK de
forma simples e prática.

RESUMO
BITBLOCK (BBK) é uma criptomoeda orientada para negócios relacionados à
tecnologia de entretenimento, principalmente jogos digitais e e-sports. Seus
principais objetivos são:
1 - Organizar torneios amadores e profissionais com premiação dos
competidores.
2 – Servir como forma de pagamento na comercialização de equipamentos
voltados para este segmento.
3 - Desenvolver jogos interativos com o uso da moeda como forma de
empoderar os personagens nos games.
Com isso, configura-se o tripé negócios-jogos-tecnologia, que são os pilares de
seu uso. Sua oferta máxima é de 584 milhões e conta com tecnologia Pos,
Masternodes, taxa de transação zero, 346 transações por segundo e, no futuro,
contará com sistema de governança.
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ROAD MAP
10/30/18

BitBlocks Novo Código de Conduta.

11/10/18

BitBlocks 1/2 swap. (Levará 12:00 GMT -3) por
Coinexchange.io

11/11/18

Nova Carteira Bitblocks disponível para
download.

11/15/18

Carteira BitBlocks de papel pronta para
impressão.

11/20/18

Novo White paper.

11/20/18

Carteira Web e carteira Android.

12/18

Atualização do website.

12/18

Novas listagens em exchanges.

02/19

Primeiro torneio Bitblocks de e-sports.

NÃO SEJA TÍMIDO! JUNTE-SE A NÓS EM
NOSSAS REDES SOCIAIS!
Twitter: https://twitter.com/bitblocks
Discord: https://discord.gg/taafJQf
Telegram: https://t.me/bitblocks
Whatsapp: https://chat.whatsapp.com/8XeN4eFBDRG988CJ2fB1ds
Website: https://bitblocksproject.com/
Facebook: https://www.facebook.com/bitblocks/

