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Informații De Fond
Industria de curse au fost martore creșterea exponențială peste secolului
trecut! De la entry-level de curse amatori de lunga stabilit NASCAR și
industriile de Formula 1, punand pret pe la o în sus de $10B, acestea sunt
adora și iubit de milioane de pasionati fanatici în întreaga lume! Pentru
aceasta zi, peste 100.000 competitive racing evenimente sunt transmise și
găzduite în mai mult de 150 de țări anual!

Ce Este Obiectivul Nostru Principal?
Cu apariția de tehnologie blockchain, Circuit are capacitatea de a bridge
jocul dintre cryptocurrency dezvoltatorii și competitive industriile de
curse. Cu această avansare, unctul focal al Circuit este de a oferi beneficii
nesfârșită de la compatriotii racing fanatici și furnizează o experiență
experienta indiferent de variație a competitive racing că vă bucurați de!

Acest document oferă răspunsuri la următoarele întrebări.
1. Ce este Circuit?
1.1 Tabelul
2. Ce este algoritmul de hashing?
3. Ce este dovada de munca (PoW)/dovada de Miza (PoS)?
4. Ce sunt masternodes
4.1 Ce este necesară pentru a menține/obține o Masternode
4.1.1 Tabelul
5. Care este pre-alocarea?
5.1 Tabelul
6. Care este publicul principal al circuitului?
7. Cum va fi folosit circuit?
8. Care sunt obiectivele comunitare și recompense?
9. Ce sunt de afaceri si parteneriat stimulente?
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1. Ce este Circuit?
Circuit este "conducerea lumea de curse cu 01 moneda nationala".
Circuit este construit off o de ultimă hybrid constând din: dovada de joc
(PoS), dovada de munca (PoW), și foarte Masternode dorită (MN) sistem.
Abrevierea este "CRCT oficial", cu totalul furnizarea de CRCT fiind
3,000,000,000. Mai jos, Tabelul 1.1 afișează cele opt faze de dezvoltare
și blochează per faza in cadrul Circuit blockchain.

2. Ce este algoritmul de hashing?
De Circuit blockchain este construit off algoritmul de C11. Acest
algoritm este foarte similar cu X11 deoarece acesta folosește 11
algoritmilor diferiți, totuși într-o ordine diferită. Dovada de joc (PoS)
hashing este făcută posibilă prin algoritmul de distribuire SHA256d.
Ambele algoritmi, când utilizate împreună cu fiecare alte, permite pentru
o securitate sporită și stabilitatea în întreaga rețea Circuit.
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3. Ce este dovada de munca (PoW)/dovada de miza (PoS)?
Dovada de munca (PoW) sistem, la raportarea cryptocurrency, a fost
construite si proiectate de entitate Satoshi Nakamoto, creatorul de Bitcoin.
PoW este concurenta de hardware care intervin împotriva una de alta
pentru a genera următorul succes hash asistarea pentru a fixa următorul
bloc în cadrul blockchain corespunzătoare. Modul de acest proces global
creează o descentralizare a lucrătorilor, astfel un consens trustless.
PoS este competitia dintre titularii de cryptocurrency. Pe baza sansa
arbitrară și conectivitatea retelei, un suport poate primi monede
suplimentare pentru asistarea continua descentralizare a rețelei. PoS este
cel mai eficient din punct de vedere energetic deoarece nu necesită
adăugat hardware sau sume considerabile de energie electrica pentru a
recompensa utilizator. În plus, în multe cazuri, se dovedeste a fi
substantial rezistente la un 51% atac pe rețea (Blackcoin Echipa monede,
2016).
Cu informațiile furnizate, calea de un PoS network nu se aprinde cu
vulnerabilități. Ca rețeaua nu este constient de nimic cu exceptia
blockchain, o ancorare fizică este absent. Cu acest vid, există mai multe
metode care pot influența lezarea de rețea. Unul specific este intitulată un
"mita atac". Acest lucru se întâmplă atunci când atacatorul efectuează o
tranzacție de cheltuieli pentru a duce inevitabil înapoi mai târziu. Acest
lucru este posibil prin construirea unei false lanțul după tranzacția reiese
și publicarea o dată este mai lunga de lanț valid, rezultând în tranzacția
inițială marșarier. Deși este posibil să apară pe PoW rețea, este
descoperite mai des pe una exclusiv integrat pe PoS din cauza fiind ieftin
și mai puțin dificilă.
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4. Ce sunt Masternodes (MN)?
Masternodes (MN) sunt pur și simplu un nod ce păstrează o copie
completă a blockchain în timp real. Este activ 24/7 și este în mod
constant interacțiunea cu alte masternodes pentru a asigura un complet
stabilă și efectuarea rețeaua descentralizate este menținută.
Masternodes permite:
tranzacții instant
Crescut tranzacția confidentialitate
Recompensa colectarea fără utilizare activă
Activată bugetarea și sistemele de trezorerie
Operarea unui MN asistă rețea, ca va exista întotdeauna un nod stabile
cu legături multiple în jurul lumii pornit. Drept recompensa, orice
individ ca host un MN va fi compensată cu CRCT platite la portofelul
lor pe o baza reoccurring.

4.1 Ce este necesară pentru a menține/obține o Masternode?
O adresa IP dedicat
Colateral: 500,000 CRCT
Un VPS sau server, la gazdă cu portofelul 24/7
Spațiu de stocare suplimentar pentru a deține o copie a
Blockchain-ului
Spațiu de depozitare suplimentar pentru a menține o copie a blockchain
Pentru a se asigura că MN proprietarul nu corupt sau induce în eroare, un
sistem de garantie devine necesară, pe măsură ce operatorul are valoarea
la pachetul majoritar in cadrul proiectului. De garantie, conform celor de
mai sus, este 500.000 CRCT.
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Când dezvoltarea MN, susținem noi dreptul de a limita vânzările în orice
mod considerate necesare. Aceasta asigură faptul că nimeni nu va avea
capacitatea de a achiziționa toate MN disponibile. Mai jos, tabelul 4.1.1
afișează developer, MN, și PoS recompensa procentele atribuite fiecare
din cele opt etape în cadrul Circuit blockchain.

5. Ce este alocarea pre-mea?
Specificații aloca un total de alimentare Circuit de 3,000,000,000 CRCT.
Pre-mea este 12% (360,000,000 CRCT) pentru a acoperi costul
manageriale și alte categorii relevante de a promova dezvoltarea și
creștere. Mai jos, Tabelul 5.1 afișează alocare completă în cadrul pre-al
meu categorii.
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6. Care este publicul principal al Circuit?
Circuit este orientate spre sustinatorii competitive de curse. Cum prietene
racing fanatici, suntem dedicata asigurând o experiență de curse de cea
mai bună calitate și asigurând o crestere globala a industriei. Avem
clasificate diferitele prize de curse competitive ca avem de gand sa
colaboreze cu. Această listă include, dar NU se limitează la:
Auto-Cross
Ciclarea
Dragster
Demolare Derby
Dronele
Formula 1
Go-Kart
Indy Car
Monstru stivuitorului
MotoGP
Nascar
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Off-Road
Street Racing
Supercross
Top carburant
World Rally Championship
În plus, Circuit este foarte atrăgătoare la cele care sunt :
Caută un produs/serviciu de înaltă calitate
Activ cryptocurrency investitori si comercianti
Interesat de a explora lumea cryptocurrency
Intrigat de a adera la un proiect inovator și dynamic

7. Cum va fi folosit Circuit?
Circuit are valoarea nelimitată și utilitate. Pentru a evidenția utilizare
pentru fanii de curse competitive dorind experiența supremă de curse
aceasta ar include, dar NU este limitată la, achiziționarea :
Concesii
Marfa
Bilete de curse
Pit stop trece
Mese la restaurante locale
Local de depunere
Transportul la evenimente
Cu privire la utilizarea în afara competitive racing tărâm:
Tranzacțiile între titularii CRCT
Obținerea de bunuri/servicii prin intermediul CRCT direct
Obținerea de bunuri/servicii prin intermediul CRCT parteneri
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8. Care sunt obiectivele comunitare și recompense?
Comunitatea este o parte esențială se deplasează înainte cu Circuit. Nu
există putere reală în numere, și este misiunea noastra de a extinde
substantial! Sfera de influenta noastra nu este limitat la o singură regiune,
ci pentru intreaga lume! Este imperativ ca noi lucram impreuna si sa
stabileasca cele mai sigure blockchain network posibil. Indiferent rolul
specific ca un individ poate umple, recunoaștem că toată lumea are
importanta!
Pentru a evidenția devotamentul nostru pentru fiecare dintre sustinatorii
noastre, vom implementa mai multe proiecte comunitare care va
recompensa membrii care participa. Acestea sunt concepute pentru a
aduce comunitatii noastre împreună într-un mod pozitiv și de promovare
a continuat prosperitate. Fiecare comunitate proiect va avea o suma de
recompense personalizate set, completând dimensiunea la ordinea de zi.

9. Ce sunt de afaceri si parteneriat stimulente?
Parteneriatele sunt esentiale pentru a unui proiectului de extindere
continuă în cadrul world cryptocurrency. Ne străduim pentru a stabili
parteneriate în cadrul industriilor likeminded, ca acest pledeaza si
promoveaza publicitate pozitivă. Toate parteneriate se va baza pe Circuit
nostru de "societate" initiativa. Acest program de premii va formula o
reducere cu cele care promovează Circuit într-o lumină pozitivă și decide
pentru a obține bunuri si/sau servicii utilizând Circuit.
Procentul desemnat pentru fiecare partener va fi discutat și revizuite la
timp de colaborare. În plus, calea de promovare, împreună cu compensare,
vor fi convenite. Societatea Circuit nu este numai pentru întreprinderile
sau industriale. Aceasta initiativa prevede posibilitatea pentru proactive
indivizilor sa participi la cauza și de difuzare talentul. Fiind diverse
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demonstrează maretia si garantiile noi realizarea "conducerea lumea de
curse cu 01 moneda!"

