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XET Eternal Token
（Цаашид、XET）
XET-г тайлбарлахаас өмнө эхлээд Atom Solutions-н гаргасан XEC-н талаар
тайлбарлах хэрэгтэй.
Eternal Coin (Цаашид ХЕС) нь Япон улсын хуулийн этгээд Atom Solutions ХК - н
гаргаж буй крипто валют юм.
Дэлгэрэнгүйг Вебсайтаас харна уу.
https://www.atom-solutions.jp/
XEC Whitepaper
https://www.atom-solutions.jp/pdf/whitepaperver.2.0.pdf

XEC нь зөвхөн албан ёсны арилжааны газар л арилжаалах онцлогтой валют юм.
Албан ёсны арилжааны газар арилжаалснаар дараах давуу талуудтай юм.

・Нэгдсэн валлет буюу хэтэвчтэй тул фиат валютуудыг нэг дор хэрэглэх боломжтой
(Multi Currency Wallet)
・Хакдуулсан тохиолдолд илрүүлэх арга хэмжээг тэр дор нь авах боломжтой.
・XEC-ийг хувааж болдог.
・Гүйлгээн шимтгэлийг ноогдуулан олгодог
・Фиат валютаар тооцоо хийх боломжтой.
・Гар утасны дугаараар шилжүүлэг хийх боломжтой

Гэвч албан ёсны арилжааны газар байхгүй орны хувьд XEC-г арилжаалах
боломжгүй гэсэн сул талтай.

Энэ сул талыг шийдвэрлэхийн тулд XEC-н албан ёсны арилжааны газаргүй оронд
ч арилжаалах боломжийг бүрдүүлхээр XET-г бүтээсэн билээ.
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XET-н онцлог
《XET болон XEC-г хооронд нь солих》
XET нь XEC 2 тербум-с арав дахин бага 200 сая ширхэгийг гаргасан бөгөөд XET
эзэмшигч нь XEC-н хэтэвчийг ашиглан 10:1 харьцаагаар хооронд нь солих
боломжтой юм.
Мөн адил XEC эзэмшигч нь XET-р солих боломжтой.
Солих ханш харилцан адил 10(XEC):1(XET) байна.
《Крипто валютын асуудлууд》
Ихэнхи крипто валют нь доорхи тулгарч байдаг.
・Буруу шилжүүлэг хийсэн тохиолдолд цуцлах боломжгүй.

・Нээлттэй блокчейнд бүртгэгдсэн крипто валют нь дундаас нь өөрчлөх боломжгүй
байдаг.
・Өөрийн хэтэвч ямар нэг байдлаар хакдуулсан тохиолдолд нөхөн олговор буюу
ямар нэг баталгаа байдаггүй.
・Арилжааны газар дампуурах,хакдуулах зэрэг эрсдлүүдтэй.
・Хакдуулсан тохиолдолд илрүүлэх нь түвэгтэй.

《XET болон XEC-г гаргах давуу талууд》
XEC нь Eternal Wallet-г дамжуулан олон төрлийн үйлчилгээ, ноогдол ашиг авах
боломжтой крипто валют боловч XEC-н арилжааны газаргүй орны хувьд эзэмших
боломжгүй юм. XET нь эдгээрх орнууд болон бүсэд шууд бус байдлаар XEC-г
эзэмших боломжтой гэдэг онцлогтой юм.XET нь орон орны арилжааны газраар
арилжаалагдах болсноор төрөл бүрийн крипто валютаар солих боломжтой юм.
Бусад крипто валютаар мөн адилаар XET авах боломжтой.
Сул тал нь дээр тайлбарчилснаар XEC-н арилжааны газаргүй оронд XEC-тэй солих
боломжгүй болон XEC-р төлбөр тооцоо хийх боломжгүй тул эзэмших шаардлагагүй
болно.

（XEC-н албан ёсны арилжааны газаргүй улсын фиат валют ашиглагдахгүй тул）

Мөн,XEC-н онцлог нь Eternal wallet-н функц болон ашиг олгох боловч бусад крипто
валюттай солих боломжгүй зүйл юм.
Гэвч,XET-р солисноор энэ сул тал нь байхгүй болно.
Мөн XEC нь хакдуулах, алдаатай шилжүүлэг хийсэн тохиолдолд арга хэмжээ авах
боломжтой тул XET авах шаардлагагүй хэрэглэгч нь XEC-г эзэмшин Eternal
wallet-н ногдол ашгийг авах боломжтой.
XEC болон XET нь харилцан солилцох боломжтой крипто валютыг гаргасан нь
ихэвчлэн ашиглагдаж буй крипто валютын сул тал болон XEC-н сул талыг зэрэг
шийдвэрлэснээрээ онцлогтой юм.
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《XEC болон XET-г солиход》
XEC болон XET-г Филипинд байршилдаг арилжааны газар Token Hub хийх болно.
XET-н нийт гаргасан тоо 200 сая ширхэгийг Token Hub хадгалан солино.
Эхэндээ XET эзэмшигч биахгүй тул XEC-г XET-р солих гэж буй хэрэглэгч байгаа
тохиолдолд XET нь зах зээлд эргэлдэх юм.
Жишээ нь 1000 XEC-г 100 XET-р солисон хэрэглэгчийн хувьд зах зээлд
арилжаалах XET нь 100 ш XET болон,Token Hub-д хадгалах XEC нь 1000 ш болох
бөгөөд хэзээ ч 100XET болгон солих боломжтой.Тиймээс XEС аль эсвэл XET-г
солих үед үлдэгдэл хүрэлцэхгүй гэсэн байдал үүсэхгүй юм.
Мөн, дээрх системээр зах зээлд эргэлдэх XEC, ХЕТ нь анх гаргасан тооноос хэтрэхгүй
юм.
《Мөнгөний түүх болон XEC-н хэтийн төлөв》
Мөнгөний түүх нь эд зүйлс солилцохоос эхлэн,дун,чулуу-р солилцох,метал,
цаасан мөнгө,чек,банкнаас гаргасан мөнгө болон өнөөд хүрсэн билээ.
Крипто валют мөнгөний түүхтэй адил замналаар явбал XEC нь цаашид одоогоос
илүү итгэл үндэслэлтэй болох шаардлагатай.
Мөнгө улс бүрийн төв банк,засгийн газраас баталгаа гаргаснаар үнэ цэнээ
хадгалдагийн адил XET-н үнэ цэнийг XEC-р тодорхойлох хэрэгтэй.
Бид дэлхийд хамгийн их хэрэглэгдэх хэтэвч Eternal Wallet-г зорисноор XEC-н үнэ
цэнийг өсгөн үүнтэй ижил харьцаагаар солилцох боломжтой XET-н үнэ цэнийг мөн
адил өсгөхийн тулд ажиллана.
《Анхаарах зүйл》
・ XET-г Eternal wallet дээр хадгалах боломжгүй тул my ether wallet зэрэг бусад
хэтэвчийг ашиглана.

・XEC-н нэг онцлог болох DoT（шимтгэлийн ногдол ашиг олгох функц）нь eternal
wallet-н функц тул XET-г эзэмшигчид ногдол ашиг олгогдохгүй болно.
・ XEC нь үнэ хэт өссөн тохиолдолд хуваах арга хэмжээ авах ч XET-н хувьд
хуваагдахгүй.

・ XEC хуваагдсан тохиолдолд XET-тэй солих харьцаа нь хуваасан дүнтэй ижил байх
тул эзэмшигчийн хувьд үнэ цэнэ бол алдагдахгүй байна.

・ XEC нь албан ёсны арилжааны газрын систем болон Eternal wallet гэсэн систэмээр
хакдах зэрэг кибер довтолгоо,системийн алдаанаас алдагдсан тохиолдолд XEC-д
баталгаа олгох ч XET хувьд баталгаа байхгүй.
・ XET нь орон орны арилжааны газраар арилжаалах боломжтой тул тухайн
арилжааны газрын дампуурал,кибер довтолгоо гэсэн эрсдлүүдийг үүрнэ.
Тиймээс XET-г хадгалахдаа Cold Wallet-г ашиглахыг зөвлөж байна.
Мөн хэрэглэгчийн хадгалж буй XET нь манай компани болон арилжааны газар,
Token Hub-с ямар нэг баталгаа гаргахгүй болно.
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XET-н тухай
Name of the Coin (Нэр) : ETERNAL TOKEN
Ticker (Товчилсон нэр) : XET
Proof Type (Proof төрөл) : Proof of Work
Algorithm (Алгоритм) : Ethash
Total Supply (Нийт гаргасан тоо) : 200 сая
Average Blocktime (Дундаж блокийн хугацаа) : 15~17
Арилжааны газрын линк : IDAX | https://www.idax.pro
H&B | https://www.hnb-ex.com/
OEX | https://www.oex.com/index
Instant Bitex | https://instantbitex.com
GITHUB : https://github.com/atom-solutions
Bitcoin Forum : https://bitcointalk.org/index.php?topic=4458425.0
XET Гаргасан компани : https://www.atom-solutions.jp/
XET Солих газар : https://tokenhub.asia/

Eternal Coin Албан ёсны арилжааны газар
Япон : https://eternallive.jp/top/
Солонгос : http://www.eternalkorea.com/
ГонКонг : https://eternalhongkong.com/
Филипин : https://tokenhub.asia/
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