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Giriş
Ethereu .li k, gele eksel pazarları ve işlet eleri, son teknoloji ve yeni nesil kripto para
iri i, akıllı sözleş eler ve Ethereu platfor u u su duğu ge iş araç yelpazesi ile
irleştire üyüye ir platfor .
Ethereu platfor u u teşvik eden, sunan ve entegre eden, üyük hedefleri ulaşıldığı
ye i ir dijitalizasyo seviyesi e girerek, iş yapısı ı ütü üyle geliştir ek isteye herkese
yönelik bir firma.
Link Yatırı

Çözü leri

Yüzyıllar oyu yatırı ılar, her za a yatırı ları ı güve ilir ir değer sakla a ara ı olarak
gördükleri Altı veya Gü üş gi i kıy etli etallere dö üştürdüler. Şi diye kadar u
ikisi de daha iyi ir şeye sahip ol ak istedi iz i ? Ethereum.link ile Gü üş'ü yüzyıllar
boyunca su duğu istikrar ve itibar ile bir kripto para varlığı ı su duğu güve lik, hız ve
karlılığa sahip olabilirsiniz.
5
yılda fazla ir süredir altı ve gü üş gerçek para olarak kulla ıl ıştır, yüzyıllardır
değerleri i hiç ir za a kay et e işlerdir. Birçok kişi ir kripto para iri i i değer
deposu haline gelmesi veya fiziksel metallerle rekabet edebilmesi için daha çok ye i ir şey
olduğu a i a a ilir, a a gerçek şu ki Li k, Altı ve Gü üş’ü iti arlı ir değer sakla a ara ı
kıla özellikleri i geliştiriyor, işte u edenle iki dü ya ı e iyi özellikleri i irleştirip
ye ilikçi ir fiziksel gü üş destekli Kripto-Varlık getir eye karar verdik.
Ethereu .li k, kripto para iri i ve uluslararası gü üş pazarı arası daki ağla tı. Dijital
gü üş sertifikaları ticareti için büyük ve merkezi olmayan bir platform haline gelmesi için
tasarla dı.
Platform, modern kripto para ticaretine yepyeni bir güvenlik seviyesi eklemek için gerçek
.999 fiziksel gü üş ile destekle e ir dijital Toke su uyor. Fiziksel gü üş elde
edile ile ek, taşı a ile ek ve mevcut en yüksek emniyet seviyeleri ile muhafaza
edilecektir.

Link Gü üş ($LKNS)
The LNKS Gü üş tokeni, Ethereum platformunun içinde standart ERC20 token olarak
çalışıyor.

Li k, Fiziksel gü üşü Li k ti areti e e tegre ederek çeşitli ava tajlar su ayı pla lıyor;
Birincisi, kripto varlıklarla ilgili aşağı yö lü aşırı oy aklığı azalt aktır, iki isi, Ethereum
protokolünü deneyen ve düşük riskli yatırı yap aya alışık ola gele eksel yatırı ılar
içi ilk ter ih ol aktır.

Li k Gü üş'ü faaliyetleri i gerçekleştir ek içi kulla a ağı
açıkla ıştır:

eka iz a aşağıda

Fiziksel Gü üş
Külçesinin Elde Edilmesi

Sahiplik belgesi

Para Basma

Link Gü üşToken

Ticaret

1. Fiziksel Gü üş Külçesi i Elde Edil esi
Link, platfor u uzdaki ir kulla ı ı tarafı da ye i ir satı alma emri verildiği de
ve öde ildiği de .999 sertifikalı ince gü üşü alır; gü üş, e düşük spot fiyatı da
elde edilir ve aşağıdaki gi i büyük gü üş e düstrisi pazarları da kulla ıla ilir:
Australia
China
Perú
Rusia
México
Chile

2. Sahiplik Belgesi

Satı Al a Bileti iz

Gü üş Bar Seri
Nu arası

Gü üş Bar SKU

Gü üş Bar Seri
Nu arası

Koruma zinciri dijital imza
satı ı, sakla a, de etçi

3. Parti Denetçi

Storage Fees due and Vault Receipt

Link Silver Token

3. Para bası ı
LNKS Gü üş Tokenler, bir Ethereum ERC20 Token yayı la a oto asyo u ola
Para basan Akıllı Sözleş e yoluyla asıl aktadır. Her LNKS Gü üş Toke g
gü üşü te sil eder ve , g'a ölü e ilir. Para asa Akıllı Sözleş eye
gönderilen her belge için, karşılığı da $ LNKS Silver toke verilecektir. Ör eği ,
Para Basan Akıllı Sözleş esiye gö derile
g Gü üş Belge,
$ LNKS Gü üş
token olarak kulla ı ıya dö er.

4. LNKS Gü üş Token
LNKS Gü üş Toke artık ta a e ti arete açık ve Ethereu
lok zi iri e
sa itle di. Li k Gü üş tokenleri Ethereu üzda ı da tutulur.
5. Ticaret
Bu aşa ada, Gü üş LNKS Toke kulla ı ı tarafı da satıla ilir, tutula ilir, herha gi
bir yerde edeli i vererek geri alı a ilir.

Link Gü üş Token Alışverişi
Borsa platformu, her $ LKNS ticaretinde% 0.19 bir ücret talep edecek ve bu ücret
tamamen Link Token sahiplerine gidecektir.
Tüm ticaretler nihaidir ve Ethereu

Blo k hai 'de kayıt edilir.

Büyü e Pla ı
Li k Gü üş ödeme merkezleri, ir yatırı ıya, ir ülkede diğeri e git ede tokenlerinin
paraya çevirme hakları ı kulla ası ı sağla ak üzere dünya ı çeşitli yerleri de
büyümeyi pla la aktadır.
Li k Platfor u, so yatırı ıya ge iş ir yelpazede seçe ek sağla ak içi daha fazla bu
türden fiziksel varlık elde et eyi a açlıyor.
Link, yeni varlıkları platfor u uza e tegre et ek içi ke di türü deki e düstri liderlerine
yaklaşa ak ve satı ı / tü ar'ı sahip ola ile eği ilk yüksek likidite, değerle dir e ve
deneyime sahip olacak.
Yukarıdakiler değerli

etal tokenizasyo u u, e tiaları ve fiat para birimlerini Blockchain'e
öze dir ek a a ıyla tasarla ıştır.
Link Gü üş Token Kaydı

Gü üş Satı Al a İşle i Başlatıldı
ve Ye i Sipariş Ki liği Üretildi

Ethereum Adresini Seç

Ödeme talabi

Kulla ı ılar ürü seri
u araları ı arkette
seçer.

Başarısız oldu

Emir iptal edildi

(Ethereum, Bitcoin veya
LNK)

Escrow, Li k Gü üş
Sözleş esi e Sipariş Verileri
gönderir:
Ta a la dı

Satı ı Siparişi Ta a la dı

Kulla ı ı Ethereu

Adresi

Ürün SKU'su
Li k Gü üş Toke Tutarı
A e ta, ir kopyayı de etler ve tutar:
Satı ı Satı Al a Bileti iz
Gü üş Bar Fotoğraf
Satı ı Dijital İ za
Kulla ı ı Öde esi TX Ki liği
Gü üş Bar Ağırlık
Sonucu IPFS'ye Yükle

De eti So uçları
Doğrula dı

Sakla a Biri i Tesli atı:
Gü üş Bar ve De eti
So uçları ı İ eler
Kasa Mak uzu oluşturur

LNK Platform Token ($LNK)

Sipariş Bekle ede olarak
ayarla dı
Denetim Süreci
Başlıyor

Sipariş Ki liği Aktif Olarak
Ayarla dı
Li k Gü üş Toke leri
asıldı

LNK Platform Token Özellikleri Aşağıda Listele di:
Li k platfor u u a a ERC toke i, hisse se edi olarak çalışır, Li k Platfor
kârı ı ora tılı ir kıs ı periyodik olarak LNK Toke sahiplerinin akıllı sözleş e
adresine dağıtılır; u, toplu a her LNK Toke sahi i i LNK Platfor u u küçük ir
ölü ü e sahip olduğu a la ı a gelir.
Özel Li k İş Geçitleri veya varlık, akıllı sözleş e karı alır -ana LNK Token
sözleş esi e ileriye dö ük kar alır- Karı şe eke içi deki her LNK sahi i e dağıtır.
Li k Gü üş $ LKNS gi i fiziksel varlıklar, ti aret ü reti i % . 9 a a Li k Toke Akıllı
Sözleş esine dağıtır.

Li k Gü üş Varlık Sı ıfı

Link Varlık Sı ıfı 2

% 0.19 Ticaret Ücreti

İş Ağ Geçidi
Numara 2

LNK Token

İş Ağ Geçidi
Numara 3

İş Ağ Geçidi
Numara 1

LNK Toke , aşla gıçta .999 İ e Gü üş ile destekle ir, LNK Toke Sahipleri, Fiziksel Li k
Gü üşü veya Li k Gü üş Toke leri i i ir kıs ı ı paraya dö üştür e ayrı alığı ı ilk koi
su u u iter it ez aylık ir süre so u da kaza a aklardır.

İş Geçiti
Blo k hai ve Ethereu platfor u da faydala ak isteye ir irey veya girişi i
isi iz? Kulla ı ı ir yatırı ı ya da Ethereu 'u kulla ı ı ile ilgili üke
el ir fikri
bulunan ir kişiyse, platfor o u destekleye ilir. Ethereu .li k, lok zi iri i te el ala
ye i ir işlet e yapısı veya ye i tek olojiler geliştir ek içi akıllı sözleş e
progra la aları ı de e ek gi i ay ı hedefleri paylaşa i sa ları ir irleriyle ağla tı
kurduğu ye i ir iş ala ı ı su uyor.
İki i ve üçü ü adı , LNK platfor u u, Blo k hai tek oloji çözü leri ile ilgile e
yatırı ılar, kulla ı ılar ve girişi iler içi gü lük olarak ir ihtiyaç hali e getir ektir.
Bireylerle yapıla değerle dir e sözleş eleri ve Ethereu
yapısı da ta a e devri yap ak isteye şirketler.
Bu Link - . parti sözleş eler ka uya açıkla
vererek li k toke leri arası da dağıtıl ıştır.

akıllı sözleş eleri ile iş

ış ve kar, LNK Toke sahipleri e ö elik

Sonuç

Li k Fir ası ali duru ları yapay zeka ile yö etildiği, dü ya ı herha gi ir yeri de
herha gi ir i sa ı sağlık hiz eti, uhase e ve kamu yönetimi gibi alanlarda otomatik
akıllı sözleş eleri ava tajı da yararla arak yaşa statülerini artıra ile ekleri daha iyi
bir dünya kurmak ve yeni çözümler önermek istiyor; Link, endüstriniz için bir çözüm
ula aktır.

