
Quem é Block-Logic
O Block-Logic Technology Group (Block-Logic) foi estabelecido em Junho de 2018 como uma reinvenção do 
projeto Bitcoin Lightning, formado no final de 2017. Depois de um voto da comunidade para um novo e mais 
amplo Comitê assumir o projeto, foi dado um novo nome - Block-Logic para se alinhar à nossa visão e objetivos. 
Hoje, o Comitê de Block-Logic é composto por programadores e membros de equipe de todos os cantos do 
mundo, todos trabalhando para a missão Block-Logic.

Nossa Missão
Nossa missão é trazer os benefícios da blockchain e serviços descentralizados para consumidores e 
pequenas e medias empresas. Vamos transformar estas tecnologias de frases de efeito em um conjunto de 
serviços utilizáveis que acrescentam um valor incrível aos nossos clientes. Ao desenvolver um ecossistema 
descentralizado, a Block-Logic trará para o mercado produtos fáceis de acessar, usar e migrar. Esses produtos 
e serviços estenderão o uso da Blockchain de maneiras em que os consumidores não conseguem atualmente.

Nosso Ecossistema
A Block-Logic está construindo uma Plataforma de Dados Inteligente
“Peer-to-Peer” da próxima geração. Esse ecossistema será suportado
pelos seguintes serviços principais:
Block-Protect: Um método que permite aos consumidores e
empresas armazenarem e recuperarem seus arquivos digitais de
maneira segura e criptografada. Essa plataforma fornecerá
uma cópia flexível e imutável de seus dados para manutenção
de registros, que pode estar em conformidade com os
requisitos relacionados à retenção de dados.
Block-Pay: Um método que permite que empresas e indiví-
duos para pagar por mercadorias com nosso token (BLTG).
Block-Purchase: Um método para as empresas venderem
produtos online com a capacidade de aceitar fiat / crypto moedas
para o pagamento de bens.

Todos os serviços serão disponibilizados através das APIs (Interfaces
de Programação de Aplicativos) padrão do setor, permitindo a integração
entre o Block-Logic e terceiros.

Nossa Rede Descentralizada
A rede Block-Logic consiste em duas redes separadas, mas complementares e interconectadas, cada uma 
fornecendo chaves para apoiar o nosso ecossistema. A Rede BLTG usa o consenso Proof of Stake (PoS) e é 
apoiada por Masternodes implementados em todo o mundo. Isso faz com que seja uma rede de última geração 
ecologicamente eficiente e de ultima geração. A rede Block-Protect é servida por Datanodes distribuídos. Esses 
nós sustentam a proteção dos dados carregados e publicados da Plataforma Intelligent Data da Block-Logic. O 
Nó armazenará dados com segurança para os consumidores permanentemente, ou por um período de tempo 
definido. Essa plataforma permitirá que consumidores e empresas tenham uma presença on-line permanente 
e global, onde seus arquivos de dados ou até mesmo sites inteiros possam ser servidos de uma rede segura e 
descentralizada.

Nosso Token (BLTG)
O token Block-Logic (BLTG) é um utilitário embutido na base de código Private Instant Verified Transaction 
(PIVX). Esta base de código fornece uma padronização robusta e industrial, reduzindo a sobrecarga e o esforço 
necessário para aplicar nossas tecnologias. O resultado final é um tempo mais rápido para o mercado e uma 
adoção mais rápida dos produtos e serviços da Block-Logic.
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