
QCHAIN

புதியத ்தலைமுறை மையத்துடன் 
கிரிப்டோ சூழ்மண்டலங்கள்

எதிர்காலத்திற்கு வரவேற்பு

புதிய தயாரிப்பு
QCHAIN சுற்றுச்சூழல் 
அமைப்பில்

5 +பில்லியன் மக்கள ்பல்வேறு 
தகவலாளர்களைப ்
பயன்படுத்துகின்றனர.்துரதிர்ஷ்டவசம
ாக, அவர்களில் யாரும் ஊடுருவல் 
மற்றும் தகவல்கள ்கசிவுக்கு எதிராக  
100% பாதுகாப்பு அளித்தோம ்என்று 
பெருமைக ்கொள்ள முடியாது 

நாங்கள ்அதில் பணியாற்றி வருகிறோம் 
மற்றும் விரைவில் உங்களுக்கு ஒரு 
புதியத ்தகவலாளரை   வழங்குவோம ்
- Qchat

• மேம்பட்ட செயல்பாடுகள்
• அழைப்புகள ்மற்றும் செய்தி 
அனுப்புதல்
• டோக்கன ்ஒருங்கிணைப்பு
• எளிய மற்றும் வசதியான 
செயல்பாடுகள்
 
Qchat பாதுகாப்பான மற்றும் எளிதாக 
தொடர்புக்கொள்ளச ்செய்யும்!

உலகின் முதல் ஆன்லைன் லாட்டரி பிளாக்செயின் 
தொழில்நுட்பத்தில் இயங்குகிறது மற்றும் வரம்பற்ற 
அளவிடுதல் அமைப்பைக் கொண்டுள்ளது!

• 100% நியாயமான விளையாட்டு
• தள்ளுபடிகள ்அல்லது கட்டணங்கள ்இல்லை
• மனித காரணி இல்லை
• உடனடி வெற்றிகள்
• வீரர்களின் பெயர ்தெரியாத நிலை
• இலவச டிக்கெட்டுகள ்கிடைக்கும்திறன ் 
• 2,000,000+ வெற்றிபெறும் டிக்கெட்டுகள்
• இணைத ்திட்டங்கள்
  - 3 அடுக்குகள ்மூலம்  பரிந்துரைக்கப்பட்டவர்கள ் வாங்கிய 
டிக்கெட்டுகளில ்இருந்து 10%
 - 3 அடுக்குகள ்மூலம்  பரிந்துரைக்கப்பட்டவர்களின ்
வெற்றிகளில ்இருந்து 10%

நாங்கள ்காலத்திற்கு ஏற்றவாறு, சந்தையின் லாட்டரி பிரிவில் மிகவும் 
மேம்பட்ட தொழில்நுட்பத்தை ஒருங்கிணைத்து, எங்கள ்
பயனர்களுக்கு இனிமையான ஓய்வு நேரங்களைச ்சிறந்த மற்றும் 
மிகவும் வசதியான நிலைமைகளாக வழங்கவும,் உலகம் முழுவதிலும் 
உள்ள கிளைகளின ்அவர்களுடையச் சொந்த வலையமைப்பை 

QDEX பரவலாக்கப்பட்டப ்
பரிமாற்றம் 

QDEX என்பது Qchain 
பிளாக்செயினில் இயங்கும ்ஒரு 
பரவலாக்கப்பட்ட தளமாகும.்

Qchain நோடில் ஒரு சிறப்பு QDEX 
தாவல் உள்ளது.
பயனர்கள ்அதைக் கிளிக ்செய்யும் 
போது, அவர்கள் DEX திறன்களுக்கு 
உடனடி அணுகல் பெறுகிறார்கள.்

- இடைத்தரகர்கள ்இல்லாமல ்வர்த்தகம்
-உங்கள ்சாவிகள், உங்கள ்நிதிகள்
- முழுமையான சொத்து பாதுகாப்பு
- உடனடி பரிமாற்றங்கள்
- அநாமதேய கிரிப்டோகரன்சிகளின் 
மாற்றம்.

QFIGHT விளம்பர நிறுவனம்

இன்று வேறு சில விளையாட்டுகளை விட கலப்பு தற்காப்பு 
கலைகள ்மிகவும் பிரபலமாக உள்ளன. ரசிகர்கள ்புதிய படங்களை 
எதிர்பார்க்கிறார்கள ்மற்றும் வீரர்களின் மதிப்பீடுகளை உன்னிப்பாகக் 
கண்காணிக்கிறார்கள.்

எங்களுடைய சொந்தச் சண்டை விளம்பரம் QFight -ஐ 
உருவாக்குவதை அறிவிப்பதில் நாங்கள ்மகிழ்ச்சியடைகிறோம், 
அங்கு   நீங்கள ்பெல்ட்டிற்காக  பல கண்கவர ்மற்றும் கணிக்க 
முடியாத சண்டைகளைக் காலப்போக்கில ்காணலாம்.

விளம்பரம் QChain சூழ்மண்டலத்துடன் நெருக்கமாக 
இணைக்கப்படும.்

தவிர, நாங்கள் பலவிதமான புதுமைகளை 
அறிமுகப்படுத்தியுள்ளோம,் இது நேரலை சண்டைகளைப் பார்ப்பது 
மட்டுமல்லாமல், அந்த சூழ்நிலையில், வீரர்களாகவே இருப்பது 
போன்று  உணரவும் உதவும்.



QChain - என்பது தனிப்பட்ட முறையில் மற்றும் பொதுவில ்
மாநில, வணிக மற்றும் தனியார் நடவடிக்கைகளுக்காகச ்
செயல்படக்கூடிய ஒரு முழு வளர்ச்சியுற்றப் பிளாக்செயின் 
தளமாகும.் 

இந்த தளத்தைத ் தளர்த்தியான வாடிக்கையாளர்கள ்மற்றும் அதிக 
சக்திவாய்ந்த செயலிகள், அடிப்படை நிலையங்கள ்அத்துடன் 
சமீபத்திய மின்னணு மற்றும் கணினி தொழில்நுட்பம் ஆகிய 
இரண்டிலும் பயன்படுத்தலாம,் குவாண்டம் கணினிகள்  உட்பட.

Qchain நன்கு வளர்ந்தப் பொலிவுறு ஒப்பந்தங்களின ்
அமைப்பாகும்.
ஒரு பரிமாணத்திற்குப்  பதிலாக நான்குப்  பரிமாண சங்கிலித் 
தொகுதிகளை உருவாக்க அனுமதிப்பதே பொலிவுறு 
ஒப்பந்தங்களின் திறன்களாகும். நடைமுறையில், பல 
பங்கேற்பாளர்களிடையே பேரத்தை (10 பரிவர்த்தனைகள் வரை) ஒரே 
நேரத்தில் முடிக்க  இது அனுமதிக்கிறது, இது இந்த 
வலைப்பின்னலின் நோக்கத்தைக்  கணிசமாக விரிவுபடுத்துகிறது.

Qchain பயனர்களின ்பரிவர்த்தனைகளைப ்
பிறக ்கிரிப்டோகரன்சி 
வலைப்பின்னல்களான Bitcoin, Etherium, 
Litecoin, Dogecoin போன்ற பிற 
வலைப்பின்னல்களில ் சரிபார்க்க 

இயங்கு நிலை நூலகங்கள ்அத்துடன் 
பல்வேறு நிரலாக்க மொழிகளுக்கான API 
மற்றும் மாதிரிகள் அடிப்படையில்,Qchain 
இயங்குதள வலைப்பின்னல்  எந்த 
தளத்திற்கும ்அதன் சொந்த SDK 

பயனுள்ள மற்றும் சுவாரசியமானத் தளங்களை ஒரு நெகிழ்வான 
மற்றும் வெளிப்படையானப் பொருளாதாரத்துடன் ஒரே 
சூழ்மண்டலமாக ஒன்றிணைப்பதாகும்.

இது எண்ணியல்,பயணம், நிதி, இயல் பொருட்கள் மற்றும் 
சேவைகளின் முழு அளவிலானச்  சமூகத்தை உருவாக்க முடியும்.

சில தளங்கள் ஏற்கனவே Qchain வலைப்பின்னல்களைப் பராமரிக்க 
விருப்பம் தெரிவித்து, கட்டண முறைகளின் அடிப்படையில் Qchain 
வலைப்பின்னல்களைச் செயல்படுத்துகிறது. அத்துடன் 
வாடிக்கையாளர்கள் மற்றும் பயனர்களுடன் 

QDT என்பது Qchain நிரல் குறியீட்டின் 
அறிவுசார் சொத்துக்கான(IP) 
சொத்துரிமையை வெளிப்படுத்தும் 
டோக்கன்கள ்ஆகும், என்ற அளவில் 
வெளியிடப்பட்டது

TOKENOMICS

5. QTI குறியீடு
QTI குறியீட்டின் பயன்பாட்டில் இருந்து கூடுதல் 
வருமானம் பெறுவதற்கான  வாய்ப்பு

2. வர்த்தகம்
டோக்கன் மதிப்பு மதிப்பீட்டிலிருந்து வரும் வருமானம். 

வலைப்பின்னல்கள் வளரும் மற்றும் டோக்கன்களை 
எரிக்கின்றப் போதும்(பிரிவு  "Tokenomics 

5.�"),டோக்கனின் மதிப்பு லாபத்தைப் பெற வளரும் 

3. பயன்படுத்தப்படாத இடம் வாடகை
வட்டில் பயன்படுத்தப்படாத இடத்தை வாடகைக்கு விடுதல். 
மற்றவர்களுக்குப் பயன்படுத்தப்படாத வன் தட்டுகளின்  
மெகாபைட்களை வாடகை விடும் பயனர்களுக்கு இந்த 
சேவையின் விலையில் 30% வரைக்  கிடைக்கும்.

4. மூடப்பட்ட டோக்கன்கள்
பணப்புழக்கத் தொகுப்பில் பங்கேற்பதற்காக பங்குச் சந்தையில் 

மூடப்பட்ட டோக்கன்களுடன் செயல்பாடுகளிலிருந்து பெறப்பட்ட 
லாபத்திலிருந்து பயனர்கள் ஒரு சிறிய சதவீதத்தைப் பெறுகிறார்கள்.

1. ஸ்டேக்கிங்
100,000 QDT க்கு மேல் நீங்கள் வலைப்பின்னல் இயக்கத்திற்கு 
நிர்ணயம் செய்திருந்தால் ,உங்களுக்கு Qchain நெட்வொர்க்கில் 
உள்ள அனைத்து பரிவர்த்தனைகளிலிருந்தும் 50% வரை 
ஈவுத்தொகைப் பெறுவீர்கள்.

சம்பாதிக்கும் வாய்ப்புகள்

அதிக வலைப்பின்னல் அலைவரிசை காரணமாக, 
டோக்கன்கள ்மற்றும் அரசு நிர்ணயத்தப் பணத்துடன் 
கூடிய அனைத்து பரிவர்த்தனைகளும ்கூடிய 
விரைவில் செயலாற்றப்படும்.

பிளாக்செயினில் ஒரு சுயாதீனமான 
பரவலாக்கப்பட்ட பரிமாற்ற QDex 
கட்டமைக்கப்படுகிறது. பயனர்கள ்பிரபலமான 
கிரிப்டோகரன்ஸிகளை வாங்கலாம், விற்கலாம் 
மற்றும் பரிமாற்றம் செய்யலாம், அதே நேரத்தில் 
பரிவர்த்தனைகளுக்கான கட்டணம் மிகக ்குறைவாக 
இருக்கும.்

பிளாக்செயின் இயங்குதளத ்துறையில ்ஒரு 
புதுமையாக QCHAINஆகிவிடும். தற்போதுள்ள 
அனைத்து சாதனைகளையும் 
அதாவது வேகம் உருவாக்கம், சேமிப்பக பாதுகாப்பு மற்றும் 
மறைகுறியாக்கப்பட்ட தரவு அனுப்புதல் மற்றும் பெறுதல ்
ஆகியவற்றில ்மிஞ்சி இருக்கும.்.

தொகுதிகள் மற்றும் பொலிவுறு ஒப்பந்தங்கள் இன்றுவரை 
ஏற்கனவே உருவாக்கப்பட்டுள்ளன. இயங்குதளத்தில் முழு 
அளவிலான சோதனை மேற்கொள்ளப்பட்டு, பின்வரும் முடிவுகள் 
அதில் எட்டப்பட்டுள்ளன:

+100000
பரிவர்த்தனைகள ்ஒரு வினாடிக்கு

QCHAIN பணியானது

2,718,281,828 QDT


