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TANITIM

Kripto  para çağında ortaya çıkan çok

önemli bir sorun vardır: Bu son

derece karmaşıktır ve çoğu insanın

güvenli ve etkili bir şekilde hareket

etmek için zamanı veya ön bilgisi

yoktur.. GFULL burada devreye

girecektir. GFULL'un amacı, yaygın

olarak benimsenebilmesi için sizi

kripto paraya basit ve anlaşılır bir

şekilde yaklaştırmaktır.

Burada yer alan bilgiler

tamamen yarışma için

hazırlanmıştır.

Kripto para dünyasındaki en büyüleyici

teknolojilerden biri olan GFULL

Metaverse sayesinde insanlar artık

hem sanal hem de fiziksel dünyalarla

etkileşime girebilir.



Blok zinciri sistemi herhangi bir merkeze veya bireye bağlı değildir. Blok zinciri sistemi, kendisine

uyarlanmış cihazlardan oluşur. Bu anonim cihazlar, dış müdahalelere karşı tamamen bağışık olan

işlemleri gerçekleştirir. Diğer İnternet sistemlerinden tek bir yerde veri toplamak yerine, blok zinciri bunu

birden fazla cihaza veya bilgisayara dağıtır. Sonuç olarak, bu verilere dışarıdan herhangi bir müdahalenin

yapılmasını engeller.

Blockchain veritabanına sadece kullanıcıları değil herkes erişebilir. Sonuç olarak, kontrolünü

gerçekleştirmek şeffaftır. Herkes bir bloğa kayıtlı işlemleri, cüzdan adreslerini, İşlem Kimliğini (gönderim

kodu) ve tutarları kontrol edebilir.

Blokzinciri teknolojisinde; Blok zinciri, işlem tamamlandığında tüm kullanıcıların cüzdan adreslerini

kaydeder ve tekrarlayan işlemlerden kaçınılır.

BLOKZİNCİRİ NE DEMEKTİR?



Bir kriptografik blok zinciri ağda bloklara ve işlemlere sahip olduğunda ve her yeni blok önceki blokların

kodlarını içerdiğinde gerçekleştirilen her işlem için birbirine bağlı yeni bloklar oluşturan bir blok

sağlamaktadır.

Bu işlem tekrarlandıkça bloklar arası bir zincir bozulur. Bloklardan biri bittiğinde, bir "Hash" kodu üretir ve

sonraki blok bu "Hash" temelinde yeni bir blok oluşturmaya başlar. "Hash" nedeniyle yinelenen bir

bloğun oluşturulması kod tarafından engellenir.

Varlıkların blok zinciri yoluyla transferini içeren işlemler, bankaların dahil olduğu işlemlerden hem daha

ucuz hem de daha hızlıdır. Blok zinciri ağı, cüzdanınızdan başlattığınız iletimi işler. Gönderiniz için

cüzdan adresinizi, alıcı cüzdan adresinizi ve tutar ayrıntılarını içeren bir İşlem Kimliği kodu oluşturulur.

Bu işlem kimliği kodunu (Tx ID) kullanarak gönderiminizi takip edebilirsiniz. Gönderinizin tüm

ayrıntılarını İşlem Kimliği kodunu kullanarak blok zinciri ağında bulabilirsiniz. Ayrıntılar, alıcı cüzdanını,

gönderen cüzdanı, tutarı, alınan onay sayısını, içinde bulunduğu bloğu ve ödeyeceğiniz ücreti içerir.

BLOKZİNCİRİ NASIL ÇALIŞIR?



Herhangi bir merkeze veya kişiye bağlı olmadığı için işlemler güvenli, ucuz ve hızlı bir şekilde

tamamlanabilir.

Blok zincirinde yapılan tüm işlemleri kontrol etme yeteneği, sistem müdahalesini ve sahtekarlığı

önler.

Tüm blok zinciri ağ verilerinin birden fazla cihaza dağılmış halde tutulması, tüm dış saldırıları önler ve

güvenli bir sistem sağlar.

Matematiksel bir formüle dayalı olduğu ve otomatik olarak çalıştığı için hataya yer yoktur..

Blok zinciri sisteminin cihazlarının dağınık olması sisteme herhangi bir müdahaleyi engeller ve

şeffaflık sağlar.

Blokzinciri sisteminin faydaları 5 bölüme ayrılır:

Blokzinciri sisteminin faydaları nelerdir?



Ethereum Uyumluluğu

Bağımsız Blok Zinciri

Yerel Zincirler Arası İletişim

Staking ile İlişkili Konsensüs ve Yönetim

BSC olarak kısaltılan Binance Smart Chain, Binance Chain'de birlikte çalışabilirlik ve programlanabilirlik

sağlamak için yenilikçi bir çözümdür. Proof of Stake Authority veya PoSA konsensüsünden yararlanan

21 onaylayıcıdan oluşan bir sistem kullanır, böylece daha düşük ücretler ve daha kısa blok süreleri sağlar. 

Binance Smart Chain uygulamasının kullanımını anlamanın en iyi yolu, temel tasarım ilkelerine genel bir

bakıştır. Aslında, BSC'nin tasarım ilkeleri, nasıl çalıştığı ve işlevlerinin değeri hakkında çok şey anlatır.

İşte BSC'nin tasarım ilkelerinde öne çıkan bazı önemli noktalar:

Binance Smart Chain nedir?



PancakeSwap, Binance borsası tarafından 2020'de kurulan Binance Smart Chain'in önde gelen merkezi

olmayan borsasıdır. PancakeSwap, kullanıcılarına onu kullanmanın çok basit ve pratik bir yolunu sunar.

Kullanıcılar sistem üzerinde işlem yapmak için kendi cüzdanlarını ve kişisel anahtarlarını kullanabilirler.

Aracı kullanımı gerektirmeyen takas işlemleri için bir platformdur. Yatırımcılarına sayısız fırsat

sunmaktadır. Akıllı sözleşmeler BSC ağı tarafından desteklenir. Bu hem güvenlik hem de işlevsellik

sağlar. Binance ağı kapatılsa bile Binance Akıllı Zincir normal şekilde çalışmaya devam edecektir.

PancakeSwap nedir?



 Gfull Token nedir?
 Tam Kazanç, Binance Smart Chain'de oluşturulan bir tokendir.

Başlangıçta gelir anlamına gelen GFULL (GAINFULL) olarak adlandırıldı.

Ekosistemimiz, önemli miktarda para kazanabileceğiniz Metaverse,

Exchange Platformu, Tahmin Yarışmaları, NFT Market ve Staking

Havuzlarını içerir. Sektörün en iyi borsalarında işlem yapmanızı sağlar. 

Ağ: Binance Smart Chain Toplam Miktar: 21.000.000 (21M)



YOL HARİTASI

STAGE III STAGE IV

STAGE I STAGE II



AŞAMA I

BinanceSmart-Chain'de token

oluşturulması.

Sosyal medya kanallarının

oluşturulması

Pazarlama yoluyla temel

topluluğun oluşturulması



AŞAMA II

Web sayfası ve ön satış

kanalının aktive edilmesi.

Topluluk üyelerine ön satış

yapılması.

Listeleme günü yoğun bir

şekilde reklam yapılması.



AŞAMA III

Geniş çapta pazarlama

yapılması

Top 20'de bulunan kripto para

borsalarında listelenmesi

Uygulamanın ilk aşaması ve genel

görünüm demosunun hazırlanması



AŞAMA IV

Önde gelen bir kripto para

borsasında resmi listeleme duyurusu

Üst düzey listeleme için

büyük ölçekte pazarlama.

Öncü bir kripto para

borsasında listeleme



Oyun platformumuz da yakında hizmete girecektir.

GFULL Android ve IOS uygulaması olarak çok yakında

sizlerle buluşacağız ve bize bir dokunuş kadar yakın

olacaksınız.

KURUCU
Mehmet Başaran

Duyuru



Projemiz kapsamında her ayın ilk beş günü

arasında bitcoin tahmini yapılmaktadır. Her

ayın ilk beş günü yapılan bu tahminler

ekibimizin uzmanları tarafından

yapılmaktadır.

Yapılan tahminler genellikle amaçlarına

yaklaşır, hatta çoğu zaman amaçlarına tam

olarak ulaşır.

Hedefine ulaşmak isteyen her birey bizi

tercih etmelidir. Çünkü onlar kazandıkça biz

kazanacağız, biz kazandıkça onlar da

kazanacaktır.

Her ayın otuzuncu günü, global saate göre 00.00 - 03.00 (UTC)

saatleri arasında fiyat üzerinden alınan ödüller, %60'ı aylık

kapanış fiyatına yaklaşan sadece 10 kişiye dağıtılacaktır.

%30luk kısmı pazarlamaya ayrılacaktır.

Kalan %10 şirket hesabında kalır. Ekip çalışanları ve şirket

arasında paylaşılır.

Yukarıda da açıkladığımız gibi kazanılan paranın çoğu yine

yatırımcılarımıza harcanıyor. Yarışmalar coşkuyu artırır ve bu

coşku daha fazlasını kazanmayı da mümkün kılar.

2022'nin son gününe kadar sadece aylık kapanma devam

edecek. Ancak 2023'ten itibaren bunlar yenilenerek aylık ve

haftalık kapanış tahminleri olarak devam edecek. Sizlere

sunduğumuz hizmetlerimiz, anlattığımız gibi her geçen gün en iyi

halini alıyor.



Kazanan 10 kişinin isimleri gece kapandıktan sonra ana ekranda

duyurulacaktır.

Yarışmanın ilerleyişi aşağıdaki gibi olacaktır:

Bitcoin Tahmin Yarışması,

2023 yılından itibaren GFULL

kullanılarak yapılacaktır.

GFULL toplam arz:

21.000.000

Bitcoin yarışmasına katılacak herkesin verileri ana ekranda net ve

şeffaf bir şekilde görüntülenecektir.

Pazarlama alanındaki tüm kişilerin ekipleri herkesin panelinde

görünecektir.

Hesaplardan anında çekim olacaktır.



TOKEN DAĞILIMI



Takım:

18%
Likitide Madenciliği:

18%

Çapraz Likitide Sağlanması:

15%

Geliştirici:

11%

Pazarlama

11%

Temel Likitide

9%

Ön Satış:

6%

Stratejik Satış:

5%

Kapalı Satış:

5%

Airdroplar:

2%



Kurucu / Başkan

Sosyal Medya Pazarlama Azerbaycan Pazarlaması Pazarlama

Mehmet Başaran

Rikomashouse Minister Omer Qurbanali Ruza Akhbutaeva

TAKIM



TEŞEKKÜR EDERİZ


