Buzzexi
Tehniline Ülevaade
(Whitepaper)

Exchange The Future

Buzzex pakub igapäevaseid dividende ning kuni 100% allahindlust kauplemislõivudelt

Buzzexi kauplemiseplatvormi tutvustus
Meil on hea meel elada praegusel ajastul ja me hindame väga inimeste panust, kes on
tehnoloogia parandamisel ning arendamisel juba nii palju kaasa aidanud. Oleme tänulikud ka
tehnoloogiale endale, mille eeliseid me nüüd kasutada saame ning mis võimaldab meil teieni
tuua meie ideed selle tehnoloogia kasutamisel.
Krüptoraha on revolutsiooniline idee, millele pani aluse Bitcoin. Nüüdseks on sellest alguse
saanud mitmed geniaalsed ideed; eraisikutele erinevate võimaluste pakkumine, ärieetika
parandamine, "Maailm kui globaalne majandus" kontseptsiooni loomine ning palju muud.
Sellele tehnoloogiale panustades on meie eesmärk krüpto kommuunile pakkuda ühte kõige
tulusaimat platvormi, mis vähendab praegusele krüptorahale omast suure volatiilsusega
seotud riskitegurit. Meie jõupingutused mitte ainult ei lihtsusta krüptorahadega toimetamist,
vaid aitavad ka kiirendada selle tehnoloogia kasutuselevõttu, mis omakorda toob kasu kõigile.
Käesolevas dokumendis vaatama täpsemalt, kuidas me plaanime aidata krüptoraha vast kõige
enam mõjutavamaid tegelasi – kauplejaid ja investoreid.
Buzzex.io on uus krüptorahaga kauplev keskkond, mis ei paku kauplejatele vaid turvalist ning
kiiret kauplemist. Lisaks mitmetele uutele ja kasulikele kauplemisfunktsoonidele pakub Buzzex
kauplejatele võimaluse ka kulusid vähendada ning sissetulekuid suurendada.
Praegusel hetkel eksisteerib vajadus kauplejatele paremaid võimalusi pakkuvate eetilisemate
krüptorahadega kauplevate platvormide järele, mis meelitaksid ligi rohkem krüptoraha
ökosüsteemi kasvule kaasa aitavaid ettevõtjaid.
Meie eesmärk on muuta Buzzex üheks suurimaks digitaalsete varadega kauplevaks
platvormiks ning sellepärast on Buzzex ülesehitatud täiesti nullist. Sellise eesmärgi
saavutamiseks oleme loonud unikaalse süsteemi, mis pakub kauplejatele kauplemise
teenustasudelt kuni 100%-list allahindlust. Lisaks sellele on kauplejatel ning investoritel
võimalus oma portfelli igapäevaselt makstavate dividendidega ning iganädalaste ACT* nn
airdrop'dega kasvatada.

*ACT kohta leiad rohkem infot leheküljel 7
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Mõiste "Vahetades Tulevikku“ (Exchange The Future)”
Buzzex usub, et krüptoraha on Interneti-maksete ja äri tulevik. Meie peamiseks eesmärgiks
on krüptoraha ökosüsteemi kasvuks vajalike võimaluste pakkumine. Oma tehnilises
ülevaates kuulutati Bitcoin „kasutajalt kasutajale elektroonilise raha süsteemiks“ (Peer-toPeer Electronic Cash System), kuid pärast Bitcoini leiutamist on krüptoruumis palju asju
muutunud. See on kiiresti muutuv ja arenev keskkond ning Buzzexi eesmärk on olla
viimaste arenduste eesotsas, aidates ehitada digitaalsete varade tulevikku. Siit ka mõiste
"Vahetades Tulevikku".

Buzzexi platvormi omadused
Buzzexi eesmärk on saada krüptoraha investorite jaoks "number üks" platvormiks, kus
krüptorahadega kaubelda ning oma krüptoportfelli hallata. Selle eesmärgi saavutamiseks on
Buzzexi platvormi juba peaaegu aasta aega ehitatud. Kuna me usume kauplejate
vajalikkusesse krüptovõrgustiku kasvatamisel, on meie peamiseks prioriteediks kauplejatele
võimalikult kasuliku platvormi loomine. Sellepärast oleme oma platvormi mitmeid nii uutele
kui ka kogenud kauplejatele mõeldud kasulikke funktsioone integreerinud. Samuti anname
endast parima püsimaks krüptoraha kiiresti muutuva keskkonnaga samas tempos.

Allpool on ülevaade Buzzexi platvormi põhijoontest:

 Tõhustatud turvasüsteem
Kõige olulisem oma klientidele pakutavavast funktsioonidest, on nende digitaalsete varade
turvalisus. Sellepärast ei hoia Buzzex liikmete varasid mitte kunagi "kuumades rahakottides"
(online), kõik digitaalsed varad hoiustatakse „külmades rahakottides“ (offline). Liikmete
kontode turvalisuse tagamiseks oleme integreerinud ka 2-FA-kinnituse, mis tuleb läbida
järgnevaid toiminguid tehes: sisselogimine, konto andmete muutmine, kauplemine ja rahade
väljavõtmine.

 Suure jõudlusega kauplemismootor
Buzzexi põhjaliku koormustesti läbinud kauplemismootor on võimeline töötama miljoneid
tehinguid sekundis. See võimaldab kauplemise tehinguid millisekundilise täpsusega sisestada,
mis annab kauplejatele kindluse, et nende tehingud õigeaegselt sisestatud saaks.
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 Igapäevased dividendid
Meie platvormi kasutajate tunnustamiseks jagame enamuse oma tuludest (80%) igapäevaste
dividendide kujul laiali. Buzzexi peamiseks valuutaks on Buzzex' mündid (BZX), millel on väga
palju kasulikke omadusi. Rohkem teavet BZX'i kohta saad lugeda allpool olevatest
sektsioonidest.
Inimesed, kes on omavad vähemalt 20 000 BZX'i ning hoiustavaid neid Buzzexi platvormil,
teenivad Buzzexi teenitud kauplemislõivudelt dividende. Dividende makstakse Buzzexi
baasvaluutades ning ka teistes dividenditulu teenivates tookenites. Inimesed, kes omavad üle
20 000 BZX'i, teenivad rohkem dividende, vastavalt nende poolt hoitavate müntide hulgale.

 Kuni 100%-line soodustus kauplemislõivudelt
Buzzexi müntide hoidmine Buzzexi platvormil ei võimalda mitte ainult dividende koguda,
müntide hoiustamine võimaldab kauplejatel kauplemislõivudelt ka 5-100%-list allahindlust
saada. Soodustuse saamiseks peavad kauplejad oma Buzzexi kontol hoidma 1000 kuni 20 000
BZX-i. Sellise ülesehitusega püüab Buzzex kauplejate kauplemise kulusid võrreldes teiste
börsidega, kus nad kuni 0.3% iga tehingu pealt kaotavad, tohutult vähendada..

Buzzex Mündi (BZX) Tehnilised Näitajad
Siin on Buzzexi mündi tehnilised näitajad:

 Algne reserv: 750 000 000
 Ploki suurus: 2 MB
 Ploki aeg: 60 sekundit
 Tehingud: 154 teh/sek
 Kaevandamine: osatähtsus (POS)
 Ploki preemia: 50 BZX'i ploki kohta
 Preemiate jaotus: 60% Masternodes - 20% POS - 20% juhtimisprotokoll
 Masternode Tagatis: 10 000 BZX’i
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Buzzexi Mündid (BZX)
Buzzexi mündid on ehitatud isiklikule plokiahelale ning neid saab nii Buzzexi platvormil kui ka
sellest väljaspool mitmeks otstarbeks kasutada. BZX'i lõppeesmärgiks on saada maailmas enim
kasutatavaks mündiks. Selleks on meil vaja teatavat inflatsioonimäära. Oleme esimese aasta
inflatsioonimääraks seadnud 3,5%, mis seejärel järk-järgult igal aastal väheneb. See tähendab,
et BZX'i koguse kasvamisel, väheneb igal aastal ka inflatsiooniprotsent.

Buzzexi platvormil on BZX'i võimalik kasutada näiteks järgnevalt:






Saa kuni 100%-list soodustust kauplemislõivudelt
Vaheta neid kõikide teiste Buzzexi platvormil olevate müntidega
Hääleta uute müntide platvormile lisamise poolt
Teeni igapäevaseid dividende
Saa osa iganädalasest dividende teenivate tookenite airdrop'st (tookenite tasuta
jagamine)

Teised tookenid, mis pakuvad kauplejatele vähem väärtust, on krüptoturul väga head
tulemust näidanud ja seda isegi langeva trendi ajal. Siinkohal mõned näited:
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Ükski eelpool nimetatud tooken ei paku nii palju väärtust nagu Buzzex platvorm BZX
omanikele pakub. Unikaalne omadus seisneb selles, et kauplejad ei pea oma Buzzexi münte
kulutama. Saamaks kasu Buzzexi platvormi eelistest, peavad nad oma Buzzex münte vaid
Buzzex rahakotist hoidma. Kuid samas omavad nad kontrolli oma müntide üle ning võivad
need soovi korral iga hetk maha müüa. Selline seadistus tagab, et üha rohkem Buzzex münte
turult eemaldatakse, kuna aina rohkem inimesi Buzzexi platvormist kasu saamiseks Buzzexiga
liitub.
Siin on detailne ülevaade BZX'i poolt pakutavatest võimalustest:

 5-100% allahindlust kauplemislõivudelt
Allahindluse saamiseks peab Buzzex’i liige hoidma oma Buzzexi kontol kindla arvu münte.
Ülevaade allahindlusest sõltuvalt Buzzexi kontol hoitavate müntide kogusest:
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BZX’e saab väljavõtta igal ajal pärast tehingutasu kaevandusperioodi (transaction fee mining),
kui BZX’ga kauplemine Buzzex platvormil avatakse.
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 Teeni Igapäevaseid dividende
Buzzexi platvormi kauplemiselõivude kogutulust 40% kasutatakse igapäevaste dividendide
maksmiseks liikmetele, kes hoiavad vähemalt 20 000 BZX'i oma Buzzexi kontol. Dividendide
summa sõltub teie poolt hoitavate Buzzexi müntide kogusest.
Näide:
 Kvalifitseerunud liikmete (kellel on üle 20K BZX-'i) käes hoitavate BZX'de kogusumma
on 50 miljonit münti
 Teie omate 100 000 BZX'i
 Kauplemislõivude pealt teenitud 50 000 dollarit jagatakse kõikide kvalifitseerunud
liikmete vahel
 Sinu päevane teenimine on 100 000/50 000 000 * $ 50 000 = 100 USD päevas
Miinimum kogus igapäevaste dividendi saamiseks on 20 000 Buzzex münti. Iga seda summat
ületavat kogust kasutatakse teile makstava tulu arvutamise baasmõõdikuna. Teenitud tulu
jaotatakse automaatselt üks kord päevas, vastavalt sellele kui palju münte teil kell 12:00 (KeskEuroopa aeg) Buzzexi kontol on.

 Saa osa iganädalasest dividende teenivate tookenite airdrop'st
(airdrop = tasuta tookenite jagamine)
Teine 40% Buzzexi kauplemiselõivude kogutulust kasutatakse ADZbuzzi igapäevaste
väljamaksete teostamiseks. ADZbuzzi väljamaksetest saavad osa kõik ADZbuzzi liikmed, kes
omavad ADZbuzz kommuunide tookeneid (ACT).
Buzzexi liikmed, kes omavad vähemalt 20 000 Buzzex münti, saavad osa iganädalasest ACT
airdrop'st ehk tookenite tasuta jagamisest. Need ERC20 tookenid esindavad meie partneri
ADZbuzz.com kommuunide omandiõigust ja nende omanikud teenivad samuti igapäevaseid
dividende. See tähendab, et need, kes hoiavad vähemalt 20 000 BZX'i oma Buzzexi kontol,
kasvatavad oma krüptoportfelli veelgi suuremaks, teenides dividende ka ADZbuzzist.
ADZbuzzi kommuuni tookenite väljamaksmine Buzzexi liikmetele toimub üks kord nädalas
ning teenitud kogus arvutatakse täpselt samamoodi nagu Buzzexi enda igapäevaste
dividendide arvutamine.

 Vaheta BZX'e kõikide teiste Buzzexis esindatud müntide vastu
Buzzexi münte saab muuks valuutaks vahetada peale tehingutasu kaevandusperioodi (transfee mining). Kuna BZX on Buzzexi baasvaluuta, omab BZX kauplemisvõimalust kõikide teiste
Buzzexis esindatut valuutadega. See tähendab, et BZX on kaubeldav sadade teiste
krüptovaluutadega.
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 Hääleta uute Buzzexi platvormile lisatavate müntide poolt
Buzzex uuendab pidevalt oma platvormil esindatud müntide nimekirja. Selleks on loodud
hääletussüsteem, kus BZX-i omanikud vastavalt oma BZX-i arvule hääletada saavad.
Järgnevalt ülevaade sellest hääletussüsteemist:
 Hoia 20 000 Buzzexi münti Buzzexi kontol ning saad anda ühe hääle
 Saad ühe lisahääle iga lisa 10 000 Buzzexi kontol hoitava Buzzexi mündi eest
(Näide: 43 000 BZX'i münti annab sulle 3 häält)
 Hääled kehtivad nii kaua, kui häälteks vajalik arv münte sinu kontol on
 Kui münt, mille eest hääletasid, platvormile lisatakse, tagastatakse sinu hääled ning
saad uuesti järgmise mündi eest hääletada.

Buzzex Müntide jaotus
Esialgselt loodud müntide kogus on 750 miljonit ning need jagatakse laiali järgnevalt:

Robot kauplejad
(25 mln)

Pearaha kütid
(25 mln)

Buzzexi tiim &
Rahvusvahelised
saadikud
(50 mln)

Partnerprojektid
(200 mln)
Affiliates
(50 mln)

Eelmüük ning
kaevandamiseks
tehingutasu
kaevandusperioodil
(400 mln)

Buzzex Müntide Jaotus - Kogusumma 750 mln
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 Eelmüük (5 miljonit münti)
Enne kauplemisplatvormi avamist (2019 I kvartal) on Buzzex münte võimalik eelmüügi
raames üle 60%-lise allahindlusega soetada. Eelmüügiks on eraldatud kokku vaid 5 miljonit
münti. Kui 5 miljonit münti müüdud või kauplemisplatvorm avatud, on BZX'e võimalik
soetada vaid tehingutasu kaevandusperioodi ajal kaubeldes või peale tehingutasu
kaevandusperioodi lõppu avatud turult ostes.
Boonus eelmüügist müntide ostnutele.
Kuna BZX on osatähtsusega kaevandatav münt (POS), on Buzzexil võimalik kõik platvormil
olevad mündid “kaevandama” panna. Kaevandamisest teenitud tulu jagatakse kõikide
eelmüügist müntide ostnute vahel vastavalt soetatud müntide arvule. See, mida inimene
oma soetatud müntidega teeb, ei oma tähtsust, boonus laekub igapäevaselt kontole ikkagi.
Protsent, mis eelmüügist ostjate vahel jagamisele läheb on järgmine:
 Eelmüügi ajal: 100% kaevandusest teenitud tulust
 Peale eelmüüki: 50% kaevandusest teenitud tulust läheb eelmüügist ostnutele, ülejäänud
50% jagatakse nende vahel, kes hoiavad oma Buzzexi kontol vähemalt 20 000 BZX'i.

 Tehingutasu kaevandusperiood
Münte on võimalik tehingutasu kaevandusperioodi (trans-fee mining) ajal kauplemisega
„kaevandada“. Tehingutasu kaevandusperiood kestab kuni 6 kuud. Iga 65 dollari suuruse
tehinguga teenib kaupleja ühe Buzzexi mündi. Mida rohkem kaupled, seda rohkem münte
teenid.

 Partnerprogramm
Buzzex pakub väga tulusat partnerprogrammi, mis koosneb kolmest etapist.
 Eelmüügi ajal – Teeni 10% kõikidelt sinu järglaste poolt ostetud müntidelt
 Tehingutasu kaevandusperioodi ajal – Teeni 10% kõikidelt sinu järglaste poolt
kauplemisega teenitud müntidelt
 Peale tehingutasu kaevandusperioodi – Teeni 10% sinu järglaste poolt teenitavatest
dividendidest.
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 Krüptoraha arendajate Partnerprogramm
Krüptoraha arendajad saavad taotleda oma mündi lisamist Buzzex platvormile ning teenida
sellest palju tulu. 200 miljonit Buzzexi münti on kokku arendajate partnerprogrammile
eraldatud. See jagatakse välja kahes osas:
 Müntide eelhääletuse ajal:
o Esimesed 1000 hääletajat saavad 500 BZX-i peale mündi platvormile lisamist
o Krüptoraha arendaja teenib 1000 BZX-i iga hääletuse eest kohe, kui hääl
antakse
 Tehingutasu kaevandusperioodi ajal – Krüptoraha arendaja teenib 1 BZX'i iga 65
dollari suuruse tehingu eest, mis nende mündiga tehtud

 API (rakendustarkvara liides) kauplemiskonkurss
Buzzexi rakendustarkvara liidest on võimalik kasutada automaatseks kauplemiseks. Esimesed
1000 kauplejat, kes platvormiga läbi API liidese ühenduse loovad ning kes kauplemisega
teatud kriteeriumini jõuavad, teenivad samuti Buzzex münte. Selle jaoks on kokku eraldatud
25 miljonit Buzzexi münti.

 Pearaha (Bounty) kampaaniad
Inimestel on võimalik läbi mitmete tegevuste nn pearaha teenida. Tegevused varieeruvad
Buzzexi turundamisest platvormi tõlkimiseni. Pearaha kampaania jaoks on eraldatud kokku 25
miljonit Buzzexi münti.

 Rahvusvahelised saadikud
Inimestel on võimalik rahvusvahelise saadiku staatust taotleda. Rahvusvahelised saadikud
töötavad projekti jaoks ning teenivad igakuist kindlaksmääratud tulu 2-aastase perioodi vältel.
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Buzzexi müntide eeliste täielik nimekiri
Buzzexi müntide hoidmisel nii Buzzexi platvormil kui ka sellest väljaspool, on väga palju
eeliseid. Järgnevalt nimekiri nendest eelistest:

 Teeni Igapäevaseid dividende ning saa osa iganädalasest dividende
teenivate tookenite airdrop'st
Kuni 80% Buzzexi kauplemislõivudelt teenitud tulust jagatakse inimestele, kes hoiavad oma
Buzzexi kontol vähemalt 20 000 BZX'i. Kauplemislõivudelt teenitud tulust 40% saadakse
otse, läbi Buzzexi kauplemiskäibe ning 40% kaudselt, hoides iganädalase airdrop'ga saadud
ADZbuzzi kasumist dividende teenivaid ACT'sid.

 Kuni 100%-line soodustus kauplemislõivudelt
Hoides oma Buzzexi kontol Buzzexi münte vahemikus 1000 - 20 000, saad sa 5-100%
soodustust igalt Buzzexi platvormil sooritatud kauplemistehingult.

 Hääleta oma lemmikmüntide poolt
Inimesed, kes hoiavad vähemalt 20 000 Buzzexi münti oma Buzzexi kontol, omavad
võimalust hääletada uute müntide platvormile lisamise poolt.

 Saa hoiustamise (staking) tulu
Kõik, kes hoiustavad Buzzexi münte oma isiklikus rahakotis (offline wallet) teenivad Buzzexi
võrgu toetamise eest plokiahelast tulu. 20% plokiahela kaevandustulust jagatakse kõikide
„hoiustajate“ vahel. Lisaks eelpool nimetatule, jagatakse „hoiustajate“ vahel ka Buzzexi
võrgus toimuvate ülekannete teenustasud.

 Teeni masternode'de tulu
Masternode'd aitavad kiirendada BZX’i ülekandeid ning masternode'd aktiveerinud inimesed
teenivad plokiahela kaevandamise tulust 60%. Masternode aktiveerimiseks pead omama
vähemalt 10 000 Buzzexi münti.

Buzzex pakub igapäevaseid dividende ning kuni 100% allahindlust kauplemislõivudelt

 Detsentraliseeritud organisatsioon
20% plokiahela kaevandamise tulust on eraldatud detsentraliseeritud juhtimissektorile.
Inimesed saavad Buzzexi ökosüsteemi aitamiseks ning arendamiseks ettepanekuid esitada
ning kui nende ettepanekud heaks kiidetakse, premeeritakse neid nende töö eest. Ettepanekute
poolt ja vastu saavad hääletada Masternode'de omanikud.

 Ülikiired tehingud
Buzzexi plokiahel kinnitab tehingud vähem kui minutiga ning enamasti võtab tehinigute
sooritamine aega vaid mõned sekundid.

 Madalad ülekandetasud
Oled väsinud suurtest ülekandetasudest? Buzzexi ülekanded maksavad enamasti vähem kui
0,01$, võimaldades niimoodi väga väikeste kuludega tehinguid sooritada.

 Kommuun
Buzzexi kommuun on Buzzexi süda. Sellepärast premeerimegi liikmeid mitmel erineval viisil.
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Lõppsõna
Paljud krüptorahaga kauplevad platvormid kasutavad tehingutasu kaevandust (transactionfee mining) ning pakuvad kauplemislõivudelt kuni 100%-list tagasimakset platvormi enda
tookenite kujul. Buzzex kasutab samuti tehingutasu kaevanduse süsteemi, kuid sihib palju
kõrgemale. Buzzex premeerib kauplejaid kuni 100%-lise allakindlusega kauplemislõivudelt.
Lisaks sellele maksab Buzzex igapäevaseid dividende (40% kogukasumist), jagab iganädalaselt
dividende teenivaid ACT tookeneid ning võimaldab hääletada uute müntide lisamise poolt.
Peamine erinevus teiste platvormidega võrreldes on see, et BZX’i omanikud ei pea eelpool
nimetatud eeliste saamiseks oma Buzzexi münte kulutama, piisab vaid nende hoiustamisest
oma Buzzexi kontol. See aga tagab, et eelpool nimetatud hüvedest osasaamiseks
eemaldatakse väga palju Buzzexi münte turult.
Kokkuvõtteks võib öelda, et tehingutasu kaevanduse süsteem koos erinevate konkursside ja
preemia programmidega võimaldavad kõigil krüptoraha entusiastidel ning kauplejatel
võimalikult palju Buzzexi münte teenida. BZX ei ole suvaline erilise väärtuseta
POS/Masternode münt. Kasu, mis BZX oma omanikele annab, tagab, et turult eemaldatakse
rohkem münte kui neid juurde tekib. See mitte ainult ei võimalda sama suurt väärtuse kasvu
nagu näiteks Binance tookenil (22 000%), vaid võimaldab Buzzexil saada üheks maailma
suurimaks digitaalsete varadega kauplevaks platvormiks.
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