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Những thông tin dưới đây bao gồm những tài liệu cập nhật từ TTC Foundation liên quan đến
TTC Protocolvà các vấn đề liên quan. Với nỗ lực nhằm đảm bảo các tài liệu trong whitepaper
này là chính xác và cập nhật những thông tin mới nhất từ TTC Protocol, TTC Foundation có
thể sửa đổi whitepaper này bất cứ lúc nào mà không cần báo trước. Các thông tin được đưa
ra trong whitepaper này chỉ để tham khảo và không mang tính chất ràng buộc pháp lý với
TTC Foundation hoặc (các) chi nhánh của nó, và/hoặc bất kỳ bên nào khác. Tài liệu này chỉ
nhằm mục đích cung cấp thông tin và không phải cũng như không có ý định trở thành một
lời chào bán, một lời chào hàng, hoặc một đề nghị của (i) token TTC, hoặc (ii) và đầu tư vào
(các) nền tảng liên quan tới TTC hoặc bất kỳ dự án hoặc tài sản nào của TTC Foundation.,
(iii) cổ phiếu hoặc chứng khoán khác trong TTC Foundation hoặc bất kỳ (những) chi nhánh
hoặc công ty liên kết nào của nó trong bất kì hoàn cảnh nào. Vui lòng đọc kỹ phần tuyên bố
Miễn trừ trách nhiệm pháp lý quan trọng ở cuối whitepaper này.
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Mở đầu
Phần lớn các mạng xã hội hiện nay được vận hành bởi kiến
trúc tập trung, trong đó một dịch vụ được cung cấp cho
người dùng cuối để đổi lấy doanh thu từ việc xem quảng
cáo trên nền tảng đó. Việc trao đổi này tạo thành nền tảng
của cái gọi là “nền kinh tế của sự chú ý”.
TTC Protocol là một nền tảng mạng xã hội phi tập trung và
được khuyến khích bởi nền kinh tế token cho những nền
tảng xã hội thế hệ mới. TTC Protocol cung cấp một trải
nghiệm xã hội hoàn toàn mới với các nền tảng hoàn toàn
phi tập trung. Điều này cho phép mọi người có một trải
nghiệm người dùng rất bổ ích và năng động..
TTC Protocol sẽ mang đến những ưu đãi thông qua một
đồng tiền mã hóa dựa trên blockchain được đặt tên là TTC.
Người sử dụng mạng xã hội được thưởng cho (i) tạo, phân
phối, và tương tác với nội dung, và (ii) tương tác với người
dùng khác. TTC Protocol giúp người dùng nhận được những
giá trị thương mại trong nền kinh tế của sự chú ý đến
những người dùng đã tạo ra giá trị. Khi lượng người dùng
ngày càng phát triển, TTC sẽ trở nên có giá trị hơn, và giá
trị thương mại của TTC cũng tăng theo.
TTC Protocol được tạo ra nhằm để phá vỡ những nhược
điểm thông thường của mạng xã hội, phân cấp việc phân bổ
nội dung, và đem lại giá trị cho người dùng cá nhân thông
qua một cơ chế khuyến khích token hóa định hướng
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blockchain. TTC Foundation cam kết xây dựng và hoàn
thiện hệ sinh thái TTC, trong đó tất cả các nền tảng xã hội,
bao gồm không giới hạn, những nền tảng chia sẻ cuộc sống
cá nhân, nền tảng chia sẻ hình ảnh và video, nền tảng live
streaming, các diễn đàn xã hội, và vân vân, đều được chào
đón.
Là một giao thức phi tập trung, TTC Protocol sử dụng một
mô hình thuật toán đồng thuận BFT-DPoS. Người đại diệnlà
người có trách nhiệm để ghi lại và đồng bộ hóa tất cả các
giao dịch thay mặt cho tất cả người dùng, được bầu ra bởi
bất cứ ai nắm giữ TTC. Người bầu chọn góp phần vào việc
quản lý thuật toán đồng thuận sẽ được trả thưởng bằng
TTC. Người đại diệncó thể bắt đầu và biểu quyết về các đề
xuất để tối ưu hóa cơ chế đồng thuận thay mặt cho những
người bầu cho họ, thúc đẩy sự phát triển của TTC Protocol
một cách đơn giản, hiệu quả và phi tập trung.
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Mạng xã hội phi tập
trung
Người dùng đã thích ứng với sự phát triển nhanh chóng của
công nghệ di động và đã phát triển những cách thức mới để
chia sẻ cuộc sống của họ, tương tác với nhau và hình thành
cộng đồng. Mạng xã hội không còn đơn giản là các hiện
tượng công nghệ nữa. Các nền tảng lớn như Facebook,
Instagram và Weibo về cơ bản đã thay đổi cách mọi người
thể hiện bản thân mình, truyền đạt ý tưởng và phát triển
các mối quan hệ.
Khi các dịch vụ mạng xã hội ngày càng phát triển lớn
mạnh, người dùng sẽ gặp phải những hạn chế do kiến trúc
tập trung của chúng gây ra. Hiện tại, nền tảng tự xác định
cách nội dung người dùng tạo ra được phân phối. Kết quả là
nội dung trả phí được ưu tiên, trong khi nội dung do chính
người dùng tạo ra không được tương tác và khả năng hiển
thị thấp. Ngoài ra, doanh thu quảng cáo được tạo ra từ
những lượt thích, chia sẻ và các hình thức gắn kết khác của
người dùng chảy vào túi các nhà cung cấp nền tảng chứ
không phải cho người dùng đóng góp nội dung.
Động lực này đã không được chú ý đến. Sự kiên nhẫn của
người dùng ngày càng ít, và các thành viên cộng đồng hiện
nay mong đợi một mạng xã hội mạng minh bạch, cởi mở,
phi tập trung kiểu mới khuyến khích người tham gia. Đây là
mạng xã hội thế hệ mới.
Rõ ràng trong một hệ thống tập trung, nhà cung cấp dịch
vụ nắm quyền kiểm soát việc phân phối nội dung. Đó là
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những nền tảng thu lợi từ quảng cáo. Trong một hệ thống
phi tập trung, sở thích chung quyết định xem nội dung nào
là đáng xem và đem lại lợi ích trực tiếp đến người dùng.

nền tảng

VS

nền tảng tập trung

nền tảng phi tập trung

Hình 1. Nền tảng tập trung vs Nền tảng phân cấp
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Công nghệ blockchain
Nói một cách đơn giản, blockchain là sổ cái kỹ thuật số
được sử dụng để ghi lại các giao dịch giữa nhiều bên. Nó có
tính chất phân quyền, phân tán và công khai. Đáng chú ý,
bởi vì các bản ghi không thể bị thay đổi về trước mà không
có sự thay đổi tất cả các thông tin tiếp theo vì cần thỏa
thuận với toàn bộ mạng lưới, công nghệ blockchain có tính
bảo mật cao. Điều này làm cho blockchains phù hợp để
theo dõi các sự kiện, thông tin y tế, giao dịch tài chính và
lưu giữ các loại hồ sơ khác.
Về mặt kỹ thuật, một blockchain là một hệ thống điện toán
phân tán đã đạt được “sự đồng thuận phân cấp”. Điều này
có nghĩa là không có cơ quan tập trung nào xác định cách
thức và thông tin nào được thêm vào sổ cái. Giao thức cơ
bản của một blockchain là những gì cho phép người tham
gia trên mạng lưới đạt được một sự đồng thuận về cách
thêm thông tin mới, ngay cả khi các thành viên không tin
tưởng lẫn nhau.
Ưu điểm của công nghệ blockchain là tất cả các thông tin
giao dịch đều minh bạch, ẩn danh, bảo mật cao, và không
thể thay đổi. Blockchain cho phép cơ chế xác định trước,
phân cấp để tất cả hoạt động một cách tự động trong khi
vẫn duy trì tính minh bạch cho tất cả.
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Gần đây, công nghệ blockchain đã dẫn đến sự phát triển
nhanh chóng của việc quản lý danh tính, xử lý giao dịch,
truy xuất nguồn gốc tài liệu, và quản lý chuỗi cung ứng.
Blockchain đang dần trở thành một phần cuộc sống hàng
ngày của chúng ta.
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Mạng xã hội dựa trên
nền tảng Blockchain
Trong các mạng xã hội, mỗi người dùng sẽ có chức năng
như một nốt của hệ thống. Khi tần suất và xác suất mà tại
đó tương tác người dùng tăng, mật độ của các nốt tăng lên.
Đây là loại mô hình xã hội là rất phù hợp với blockchain.
Là một công nghệ tiên tiến, blockchain đã nhanh chóng
được áp dụng bởi các lĩnh vực tài chính, bảo hiểm và một
số những lĩnh vực khác. Tuynhiên, khó có thể nói rằng
người dùng bình thường cũng có thể dễ dàng làm quen với
nó. Một dịch vụ mạng xã hội là việc áp dụng quen thuộc
nhất đối với người dùng phổ thông, như đa số người dùng
không quan tâm đến việc họ có đang tương tác với
blockchain hay không. Mạng xã hội là một trong những con
đường phù hợp nhất cho blockchain để được chấp nhận
rộng rãi từ phía cộng đồng.
Hãy tưởng tượng một tình huống như thế này: bạn thức
dậy vào buổi sáng để tìm hai chú mèo của mình đang chơi
với nhau. Bạn giơ điện thoại lên, quay video những chú
mèo của mình, tải các đoạn phim lên một nền tảng chia sẻ
cuộc sống cá nhân, và đồng bộ hóa nó với một nền tảng
chia sẻ video mà bạn chỉ vừa mới đăng ký. Đột nhiên, video
của bạn được hoan nghênh bởi những người dùng khác. Họ
upvote bài đăng của bạn, nhận xét về nó, thậm chí chia sẻ
nó sang các nền tảng khác. Tất cả những tương tác đó làm
tăng giá trị bài viết của bạn. Sau đó, bài viết của bạn trở
thành một trong những bài phổ biến nhất trong ngày. Vì
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những đóng góp có chất lượng cao của bạn cho nền tảng
này, bạn sẽ được thưởng token. Bạn ngạc nhiên nhưng lại
hài lòng, và bạn sử dụng một số token để mua quà tặng ảo
cho một streamer bạn thích mà là một phần của một nền
tảng live streaming sử dụng chung một hệ thống. Bạn hài
lòng với trải nghiệm và quyết định tiếp tục tạo ra những
video tuyệt vời khác.

ền tảng chia
sẻ cá nhân

người dùng

Video
mạng xã hội dựa
trên nền tảng
blockchain
nền tảng chia
sẻ video

nền tảng chia sẻ
video trực tuyến

Hình 2. Một biểu hiện của chuỗi giá trị cho các mạng xã hội
dựa trên blockchain
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Đây là tương lai của mạng xã hội được xây dựng trên công
nghệ blockchain. Những người đã đăng tải nội dung chất
lượng cao xứng đáng được khen thưởng. Người dùng có thể
chọn để xem quảng cáo hoặc tham gia vào những hoạt
động theo yêu cầu của các công ty quảng cáo, và doanh
thu quảng cáo sẽ được phân phối trực tiếp đến người dùng.
Công nghệ Blockchain mang đến cơ hội để xây dựng một
Ma trận sản phẩm cho các sản phẩm có liên quan để thống
nhất hệ thống tiền mã hóa, tạo ra giá trị xã hội và tăng
trưởng theo cấp số nhân cho cộng đồng. Mạng xã hội dựa
trên Blockchain đang thay đổi đời sống của bạn, cũng như
cuộc sống của hàng tỷ người dùng xã hội trên toàn thế giới.
Bằng việc trả thưởng cho người dùng tiền mã hóa để tạo
động lực kinh tế. Những động lực này một cách hiệu quả
tạo điều kiện cho việc thành lập và phát triển của các mạng
xã hội theo một số cách.

Những người dùng chủ động
Mỗi người dùng trong mạng lưới là một bên liên quan ủng
hộ cho niềm tin chung rằng những đóng góp đó là quan
trọng. Người dùng sẽ tham gia tích cực với những đóng góp
của họ là rõ ràng và được công nhận cũng như khen thưởng
một cách công bằng.

Bầu không khí lành mạnh
Nội dung phù hợp với các giá trị cốt lõi của mạng lưới được
khen thưởng nhiều. Điều này tạo ra một chu trình tự duy trì
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nơi người dùng được khuyến khích để tạo ra nội dung làm
phong phú thêm cho hệ thống.

Tăng trưởng theo cấp số nhân
Khi mạng lưới phát triển, nó tăng lên về giá trị, do đó làm
tăng giá trị của sự khuyến khích. Điều này không chỉ làm
cho ưu đãi hấp dẫn hơn với người dùng, nó cũng xây dựng
tầm nhìn mạng lưới đến với cộng đồng.
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02
The
TTC Protocol
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The TTC Protocol
TTC protocol là một giao thức mạng xã hội dựa trên
blockchain nhằm cung cấp một trải nghiệm xã hội hoàn
toàn mới cho người dùng khắp nơi trên thế giới. TTC
Protocolkết nối mọi người tham gia trong hệ sinh thái bằng
cách thiết lập những chuẩn mực chung cho các DAPP khác
nhau. TTC là tiền tệ lưu hành, khuyến khích tất cả những
người tham gia trong hệ sinh thái TTC Protocol.
Có một vài cấp độ cho TTC Protocol. Cơ chế đồng thuận là
cách xác định thông tin được ghi lại và đồng bộ hóa. Trên
đó, các DAPP cung cấp nhiều dịch vụ xã hội cho người dùng
tham gia. Người dùng nhận được TTC từ Công cụ phần
thưởng TTC (TReE), phát hành token hàng ngày để thưởng
cho hoạt động và những đóng góp trên các DAPP. Người
dùng có thể chuyển TTC thông qua các DAPP khác nhau
bằng Kết nối TTC thông qua công nghệ liên kết giữa các
nền tảng blockchain khác nhau. Mỗi cấp được đề cập ở trên
sẽ giúp tạo thành chuỗi giá trị của TTC Protocol.
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Thuật toán đồng thuận
và Biểu quyết
Tốc độ giao dịch là ưu tiên hàng đầu của TTC Protocol, dưới
dạng một nền tảng mạng xã hội dựa trên blockchain. Thông
qua TTC Protocol, các giao dịch không chỉ giới hạn trong các
giao dịch tài sản, mà những hoạt động khác cũng được ghi
lại trên blockchain. Có thể có tới hàng triệu giao dịch mỗi
giây cho các nền tảng xã hội, vì thế mà khả năng xử lý có
tầm quan trọng sống còn đối với TTC Protocol.
Thuật toán đồng thuận là yếu tố then chốt cho tốc độ giao
dịch. Blockchains dựa trên PoW (Bằng chứng công việc) như
Bitcoin bị hạn chế bởi tốc độ giao dịch thấp và lãng phí sức
mạnh tính toán. Với TTC Protocol, thuật toán BFT-DPoS
phục vụ như là mô hình đồng thuận.
Trong mỗi vòng của quá trình xử lý giao dịch, có 21 người
đại diệnghi lại và đồng bộ hóa các giao dịch thay mặt cho
tất cả người dùng. Các người đại diệnđược bầu cử bởi người
dùng giữ TTC. Phiếu bầu của người dùng chỉ có thể được chỉ
định cho một người đại diệnduy nhất, mỗi phiếu bầu tương
đương với một TTC. Sau mỗi mười vòng, các người đại
diệnsẽ được tái lựa chọn theo kết quả bầu cử mới nhất.
Ngoài ra, nếu một người đại diệnbỏ lỡ một số lượng khối
nhất định, họ sẽ bị giảm khả năng tạo khối trong một
khoảng thời gian cụ thể như nhận hình phạt. Tỉ lệ sản xuất
là một yếu tố quyết định cho các đại biểu.
Nhằm cung cấp nhiều cơ hội cho tất cả các ứng cử viên
người đại diệntham gia, có nhiều cấp độ mà các ứng cử
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viên người đại diệncó thể được lựa chọn, với xác suất khác
nhau tùy theo số phiếu họ đã nhận được. Các chi tiết được
minh họa trong Hình 3.

Cấp độ

Xếp hạng

Xác suất

1

Top 10

100%

2

11 - 20

60%

3

21 - 30

40%

4

Sau 31

1 được lựa chọn trong mỗi vòng

Hình 3. Xác suất lựa chọn đại biểu dựa trên cấp độ và xếp
hạng

Như việc bỏ phiếu cho người đại diệnlà quan trọng đối với
sự đồng thuận DPoS, bỏ phiếu được định nghĩa là một
phương pháp phát triển cho TTC Protocol. Cụ thể, 61.8%
phần thưởng TTC trong
một khối sẽ được chuyển tới người đại biểu, và 38.2% sẽ
được phân phối giữa những người dùng đã biểu quyết cho
người đại diện đó. Bạn càng biểu quyết nhiều, bạn càng có
cơ hội nhận được nhiều những phần thưởng biểu quyết. Một
phiếu bầu sẽ trở thành không hợp lệ sau một tuần, vì vậy
người dùng sẽ cần phải cập nhật lựa chọn bỏ phiếu của họ
thường xuyên. Nó là
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rất khuyến khích người dùng đánh giá hiệu quả hoạt động
của người đại diệnhọ đã tiến hành bầu, chẳng hạn như tỷ lệ
sản xuất, số khối được sản xuất, và xếp hạng bỏ phiếu.
Phần thưởng biểu quyết có thể khuyến khích hiệu quả người
dùng bình thường tham gia trong việc lựa chọn các nhà sản
xuất khối.Một sự đồng thuận phân cấp cần để có thể phát
triển nhằm đáp ứng các tình huống mới phát sinh trong
tương lai. Trong TTC Protocol, người đại diệncó thể bắt đầu
một đề nghị để tối ưu hóa các khía cạnh của cơ chế đồng
thuận về tỷ lệ phân phối phần thưởng và các vấn đề liên
quan khác. Các đề xuất sẽ được công khai biểu quyết.
Trong một thời gian bỏ phiếu, người đại diệncó thể chia sẻ
vị trí của họ ở phần đề xuất. Tất cả những người giữ TTC có
thể tham gia bằng cách bỏ phiếu cho người đại diệntheo vị
trí của họ trong Kết nối TTC. Sau khi kết thúc một thời gian
bỏ phiếu, tất cả các người đại diệnsẽ bỏ phiếu của họ về đề
xuất này. Quyền biểu quyết của từng người đại diệnlà khác
nhau; số phiếu biểu quyết một người đại diệnnhận được từ
cử tri xác định số phiếu biểu quyết mà người đại diệnsử
dụng khi bỏ phiếu cho đề xuất này. Bằng cách này, người
dùng bình thường có thể tham gia vào quản lý cơ chế đồng
thuận bằng cách bỏ phiếu cho người đại diệnhọ tin tưởng.
TTC Protocol cung cấp các phương tiện để đạt được sự đồng
thuận dân chủ một cách đơn giản và hiệu quả. Cơ chế bỏ
phiếu bầu cử làm tăng sự gắn kết, hiệu quả, và giá trị của
bầu cử so với cơ chế bỏ phiếu thông thường. Hệ thống này
đảm bảo quyền tối đa để quyết định sửa đổi những quyết
định quan trọng được coi là hợp lệ với người giữ TTC.
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Chuỗi các DAPP.
Một loạt các nền tảng xã hội được chào đón để hoạt động
như DAPP trong hệ sinh thái của TTC Protocol. Các DAPP
trong hệ sinh thái bao gồm dịch vụ mạng xã hội chủ đạo
như nền tảng chia sẻ đời sống cá nhân, cộng đồng chia sẻ
hình ảnh, cộng đồng chia sẻ video, và các nền tảng live
streaming.
Có một nền tảng TTC Protocol chính và một số chuỗi DAPP,
với một chuỗi DAPP cho mỗi hệ sinh thái. Chuỗi chính TTC
chủ yếu xử lý các giao dịch tài sản, trong khi chuỗi DAPP
ghi lại các giao dịch hoạt động cho DAPP. Sự tách biệt của
các giao dịch tài sản và các giao dịch hoạt động này sẽ làm
tăng hiệu suất và bảo mật của TTC Protocol đáng kể, cũng
như phi tập trungvà cho phép quản lý độc lập của các DAPP
khác nhau trong tương lai dài hạn. Tất cả các giao dịch trên
TTC Protocol có thể được xem thông qua công cụ Block
Explorer.
TTC Protocol sử dụng hợp đồng thông minh liên kết giữa
các blockchain để hoàn thành giao dịch các tài sản linh hoạt
giữa nhiều chuỗi. Ban đầu, chúng tôi chủ yếu tập trung vào
hoạt động liên kết giữa các blockchain khác nhau giữa các
blockchain được phát triển trên cùng một nền tảng. Ở giai
đoạn sau đó, chúng tôi sẽ từng bước mở rộng khả năng
tương thích của hoạt động liên kết để hỗ trợ các chuỗi trên
các nền tảng khác nhau.
Để biết thêm chi tiết về chéo chuỗi, vui lòng tham khảo Chú
ý kỹ thuật
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Kết nối TTC
Người dùng quản lý tài sản TTC của họ trong Kết nối TTC.
Với chức năng Đăng nhập một lần (Single Sign-On) (SSO),
người dùng có thể liên kết các DAPP khác nhau, và chéo từ
một DAPP khác để tương tác với các cộng đồng trên toàn bộ
hệ sinh thái của Giao thức TTC. Các chức năng chính của
Kết nối TTC như sau.
●

Đồng bộ hóa phần thưởng TTC giữa nhiều DAPP.

●

Chuyển tài sản TTC tới những người dùng hoặc sàn
giao dịch khác.

●

Tham gia trong việc quản lý thuật toán đồng thuận
bằng cách bỏ phiếu cho các đại biểu.

Kết nối TTC là cách thuận tiện nhất cho người dùng tạo ra
kết nối với TTC Protocol. Nó hình thành một cầu nối giữa
người dùng bình thường và hệ sinh thái hoàn thiện của TTC
Protocol.
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Hình 4. Sự định nghĩa kết nối TTC
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TTC Token
Token TTC (TTC) là một token phổ biến dựa trên TTC
Protocol, được phân phối để khuyến khích những người
tham gia khác nhau trong hệ sinh thái TTC Protocol. Hiện
tại, Token TTC được phát hành theo tiêu chuẩn token
ERC-20. Sau đó TTC Protocol sẽ chuyển sang sử dụng đồng
coin của riêng mình.
Tổng cung 1,000,000,000 (Một tỷ) token TTC được phát
hành cho đợt Bán token, TReE, xây dựng hệ sinh thái, TTC
Foundation, các thành viên đội ngũ phát triển, người dùng
ủng hộ dự án, và các chương trình trả thưởng.
●

25% tổng số TTC token sẽ được phân bổ thông qua
đợt bán token.

●

25% tổng số token TTC được phân bổ cho token phát
hành TReE hàng ngày mà sẽ đi tới các người đại
diệnvà người bầu chọn DPoS, cũng như các nhà phát
triển DAPP và người dùng.

●

20% tổng số token TTC được dành riêng cho việc xây
dựng hệ sinh thái, mà sẽ được sử dụng để đầu tư vào
các DAPP và hoạt động airdrop.

●

20% tổng số token TTC dành cho TTC Foundation, để
hỗ trợ sự phát triển của một môi trường lành mạnh và
dễ tiếp cận cho mọi người tham gia.
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●

8% tổng số token TTC dành cho các thành viên và cố
vấn chủ chốt.

●

2% tổng số token TTC dành cho người dùng cũ và các
chương trình tiền thưởng.
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tổng
cung

1,000,000,000

đợt mở bán Token
25%

250,000,000 TTC

TReE
25%

250,000,000 TTC

xây dựng hệ sinh thái
20%

200,000,000 TTC

tổ chức
20%

200,000,000 TTC

đội ngũ
8%

80,000,000 TTC

người dùng hợp lệ và chương trình trả thưởng
2%

20,000,000 TTC

Hình 5. Phân bổ TTC token
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TReE
TReE, viết tắt của Công cụ phần thưởng TTC (TTC Reward
Engine), sẽ khuyến khích tất cả các bên đóng góp cho hệ
sinh thái TTC Protocol bằng cách phát hành TTC mỗi ngày
theo một tiêu chuẩn nhất định. Có hai cách thức để khai
thác trong hệ sinh thái TTC: khai thác thông qua thuật toán
đồng thuận và khai thác xã hội. Là một giao thức
blockchain cho các mạng xã hội, TTC Protocol phân phối
hầu hết phần thưởng cho người dùng DAPP với sự đóng góp
xã hội. So với các hệ thống khai thác truyền thống, sức
mạnh tính toán không còn cần thiết cho việc khai thác.
Thay vào đó, những người thực sự đóng góp cho nền tảng
này được công nhận và khen thưởng. Những người tham
gia TReE được mô tả trong Hình 6.

TReE
Đại biểu và người biểu quyết
Nhà phát triển DAPP 1

Người dùng DAPP 1

Nhà phát triển DAPP 2

Người dùng DAPP 2

…

Fig 6.Người tham gia nhận phần thưởng TTC từ TReE
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Người đại diện và người
bầu chọn.
Trong thuật toán đồng thuận BFT-DPoS, các giao dịch được
ghi lại và đồng bộ bởi các người đại diệnđược bầu bởi những
người dùng giữ TTC. Tỷ lệ TTC cho người đại diệnvà cử tri
được thiết lập ở mức 10% quỹ phần thưởng TTC. Theo mặc
định, 61.8% phần thưởng khai thác DPoS sẽ được dành cho
các đại biểu, trong khi cử tri cho người đại diện sẽ chia sẻ
38.2%, giải ngân theo số lượng TTC họ đóng góp trong việc
bỏ phiếu cho đại biểu. Đối với cơ chế Bỏ phiếu là Khai
thác, phần thưởng bỏ phiếu của bạn được quyết định bởi
sự đóng góp của người đại diệnmà bạn đã bỏ phiếu cho,
cũng như số phiếu bầu mà người đại diệnđã nhận được. Vì
vậy, rất khuyến khích người giữ TTC xem xét lại người đại
diệnhọ đã bỏ phiếu một cách thường xuyên.
Để biết thêm chi tiết về mô hình đồng thuận DPoS, vui lòng
tham khảo Chú ý kỹ thuật.
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Nhà phát triển DAPP
Hệ sinh thái TTC Protocol chào đón các nền tảng xã hội từ
khắp nơi trên thế giới. Tất cả DAPP sẽ nhận được một phần
của TReE, theo các thông số hiệu suất của họ, bao gồm cả
thuộc tính người dùng, thời gian sử dụng hàng ngày, hoạt
động và duy trì người dùng, hoạt động người dùng hàng
tháng, doanh thu, và vân vân. Các thông số hiệu suất sẽ
được cập nhật hàng tháng.
Nhà phát triển DAPP trong hệ sinh thái TTC Protocolđóng
góp bằng cách cung cấp các dịch vụ cho người dùng. Như
vậy, họ sẽ có quyền phân bổ một tỷ lệ phần thưởng nhất
định từ quỹ TTC cho chi phí duy trì hệ thống, dựa trên
đánh giá từ TTC Foundation. Thông thường, tỷ lệ cấp cho
các nhà phát triển DAPP là không quá 30%. Nhà phát triển
DAPP cũng có thể trao tất cả các phần thưởng cho người
dùng của họ, Họ nên chọn cách làm như vậy.
Để biết thêm chi tiết về DAPP, vui lòng tham khảo Hệ sinh
thái TTC Protocol.
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Người dùng
Logic cụ thể của TReE có thể được quyết định bởi nhà phát
triển DAPP, dựa trên các tính năng của DAPP. Nhìn chung,
người dùng tạo ra nội dung chất lượng cao, tương tác với
nội dung chất lượng cao, và duy trì một cộng đồng DAPP
năng động của họ sẽ được khuyến khích. Một công cụ khen
thưởng tiêu chuẩn của người dùng DAPP có thể chứa các
yếu tố sau.

Danh tiếng
Danh tiếng là một giá trị định lượng của sự đóng góp lâu
dài tạo ra bởi một người dùng về lòng trung thành của họ,
chất lượng của các nội dung mà họ tạo ra, số lượng người
theo dõi của họ, cũng như sự tham gia của họ trong việc
kiểm tra nội dung được báo cáo.

Danh tiếng = Giá trị giữ lại + Giá trị của nội dung
được tạo ra + Giá trị người theo dõi + Giá trị Kiểm tra
& Báo cáo

Thông thường, danh tiếng của người dùng sẽ tăng lên một
cách nhanh chóng vào lúc họ bắt đầu sử dụng, như một sự
khuyến khích, nhưng ngày càng trở nên khó khăn hơn để
đạt được danh tiếng cao hơn khi họ sử dụng nhiều hơn. Tốt
hơn là thiết lập một giới hạn cho danh tiếng, nếu không
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người dùng có thể khó theo dõi xếp hạng danh tiếng chính
xác của người dùng khác.
Danh tiếng của người dùng có thể phản ánh việc một người
dùng đã tạo ra bao nhiêu đóng góp cho nền tảng này, và nó
là một cách hiệu quả để chống sự lạm dụng.
Tỷ lệ của yếu tố danh tiếng
tỷ lệ giá người dùng trung thành
tỷ lệ giá trị của nội dung được tạo ra
tỷ lệ giá trị của người theo dõi
tỷ lệ giá trị của việc báo cáo, đánh giá

20%
30%
30%
20%

Hình 7. Một cách xác định tỷ lệ các yếu tố danh tiếng

Giá trị nội dung
Một trong những mục tiêu cao nhất của một nền tảng xã
hội là để tạo ra nội dung chất lượng cao. TTC Protocol xác
định chất lượng nội dung bằng cách theo dõi người dùng
tương tác với nó, về mặt số lượng người phụ trách tương
tác với nội dung và uy tín của những người phụ trách này.
Giá trị danh tiếng của người dùng sẽ được thêm vào giá trị
nội dung của nội dung mà họ tương tác. Kể từ khi có thể có
nhiều hơn một cách tương tác, chẳng hạn như thích, bình
luận, chia sẻ, tặng quà,... Ảnh hưởng khác nhau có thể
được thiết lập bởi các nhà phát triển DAPP cho các tương
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tác khác nhau. Hình 8. Biểu diễn giá trị ảnh hưởng của

yếu tố tương tác
yếu tố yêu thích

1

yếu tố bình luận

1.5

yếu tố chia sẻ

1.2

yếu tố người dùng tuỳ biến

0

tương tác

Giá trị nội dung = 𝝪thích * ∑ 𝒇 (danh tiếng của người
thích) + 𝝪bình luận * ∑ 𝒇 (danh tiếng của người bình
luận) + 𝝪chia sẻ * ∑ 𝒇 (danh tiếng của người chia sẻ)
+…

Một cách điển hình để tính toán giá trị nội dung là tính toán
tỷ lệ so với tất cả các nội dung trên nền tảng này. Đối với
một vài biến số, rất khó để xác định một số lượng cụ thể (ví
dụ như thời gian xem). Các thông số này có thể được đo
một cách chính xác bằng tỷ lệ.

Giá trị nội dung = 𝝪thời gian xem * tỉ lệ thời gian xem
+ 𝝪bình luận * tỉ lệ bình luận + 𝝪quà * tỉ lệ giá trị quà
+…
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Nhà phát triển DAPP có thể quyết định phương pháp tính
toán theo các tính năng của nền tảng này.

Phần thưởng danh tiếng
Phần thưởng được phân phối đến người dùng đã có những
đóng góp hàng ngày lúc 24:00 GMT. Thông thường, có hai
loại phần thưởng trong Giao thức TTC: phần thưởng danh
tiếng và phần thưởng nội dung.
Phần thưởng danh tiếng là động lực để người dùng tiếp tục
tạo ra đóng góp cho nền tảng này. Người dùng với giá trị
danh tiếng cao nhận nhiều phần thưởng danh tiếng hơn.
Lưu ý rằng danh tiếng tăng chậm lại khi người dùng ở cấp
cao hơn. Nên có một cơ chế để đảm bảo phân biệt cho
những người dùng có danh tiếng lớn.
Nhà phát triển DAPP có thể quyết định tỷ lệ của hai loại
phần thưởng theo nhu cầu từ các nền tảng của họ. Thông
thường, phần thưởng danh tiếng bao gồm ít hơn 50% quỹ
thưởng. Nếu thời gian đóng góp dài không phải là những gì
các nhà phát triển DAPP dự định để khuyến khích, họ có thể
điều chỉnh tỉ lệ, phân phối phần thưởng danh tiếng ít hơn và
nhiều phần thưởng nội dung hơn.

Phần thưởng nội dung
Phần thưởng nội dung dành cho nội dung chất lượng cao,
khuyến khích cả người sáng tạo và người phụ trách. Phần
thưởng cho mỗi nội dung được xác định bởi bản thân giá trị
của nội dung đó. Khi TReE được phát hành hàng ngày, thời
gian tính toán cần phải được xem xét.
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Nhà phát triển DAPP có thể điều chỉnh thông số tỷ lệ giữa
người sáng tạo nội dung và người phụ trách. Thông thường,
người sáng tạo nội dung sẽ nhận được phần nhiều hơn vì họ
là những người sáng tạo ra một nội dung chất lượng cao.
Tuy nhiên, nếu một nhà phát triển DAPP quan tâm nhiều
hơn về tương tác giữa những người phụ trách, tỷ lệ cho
người phụ trách có thể cao hơn. Một ví dụ điển hình của
kiểu DAPP này có thể là một nền tảng PGC (Nội dung được
tạo chuyên nghiệp).
Phần thưởng cho người phụ trách bao gồm nhiều cách khác
nhau để tương tác, chẳng hạn như thích, bình luận, tặng
quà,... Nhà phát triển DAPP có thể thay đổi tỷ lệ góp vốn,
hoặc trực tiếp tùy chỉnh tương tác đầu vào mà họ muốn
khuyến khích.

người sáng tạo và người điều hành
tỷ lệ người tạo nội dung

61.8%

tỷ lệ người điều hành nội dung

38.2%

tỷ lệ lượt thích

10%

tỷ lệ bình luận

18.2%

tỷ lệ chia sẻ

10%

tỷ lệ người dùng tuỳ biến

0%

Hình 9. Một minh chứng về phân phối giữa người sáng tạo
nội dung và người giám sát

Đối với các tương tác phần thưởng cụ thể, mô hình phân
phối thường giảm theo thứ tự thời gian, vì sự tương tác với
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nội dung chất lượng cao là ít có ý nghĩa khi nó đã được
công nhận bởi một số lượng lớn người sử dụng. Ví dụ, trong
tataUFO người dùng chỉ được thưởng cho một hoạt động xã
hội duy nhất. Nhiều hoạt động xã hội không được tính vào
phần thưởng. Mặc dù những hành động này không trực tiếp
được khuyến khích, chúng vẫn ảnh hưởng đến kết quả nhận
thưởng. Với chức năng như thích một bình luận, bình luận
với nhiều lượt thích kiếm được một phần lớn hơn phần
thưởng cho bình luận, vì chúng là phổ biến hơn.
Nhà phát triển DAPP có thể cấu hình công cụ phần thưởng
cho người dùng của họ. Một minh chứng cho cấu hình Công
cụ phần thưởng TTC được mô tả trong Hình 10.
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Hệ thống quyết định việc trả thưởng TTC
phân bổ kho phần thưởng
tỷ lệ trả thưởng nội dung

50%

tỷ lệ trả thưởng danh tiếng

50%

phân bổ phần thưởng nội dung
con số cố định
tính toán giá
trị nội dung

tỷ lệ của tất cả
các nội dung

yếu tố tương tác
yếu tố yêu thích

1

yếu tố bình luận

1.5

yếu tố chia sẻ

1.2
0

yếu tố người dùng tuỳ biến

người sáng tạo và người điều hành
tỷ lệ người tạo nội dung

61.8%

tỷ lệ người điều hành nội dung

38.2%

tỷ lệ lượt thích

10%

tỷ lệ bình luận

18.2%

tỷ lệ chia sẻ

10%

tỷ lệ người dùng tuỳ biến

0%

Cách thức phân phối của người điều hành
Giảm thiểu trình tự
Sự phân chia công bằng

Reputation reward distribution

Tỷ lệ của yếu tố danh tiếng
tỷ lệ giá người dùng trung thành
tỷ lệ giá trị của nội dung được tạo ra
tỷ lệ giá trị của người theo dõi
tỷ lệ giá trị của việc báo cáo, đánh giá

20%
30%
30%
20%

Hình 10. Minh hoạ cho hệ thống của Cấu hình TReE
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05
Hệ sinh thái
của Giao thức
TTC
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Hệ sinh thái của Giao
thức TTC
Có những người tham gia khác nhau trong hệ sinh thái TTC,
người đại diệnvà cử tri, các nhà phát triển DAPP, người
dùng DAPP, các nhà phát triển bên thứ ba, các nhà quảng
cáo,... Những người tham gia và chuỗi giá trị của TTC
Protocol được mô tả trong Hình 11.

tataUFO

bên thứ ba
cung cấp
dịch vụ

người dùng

Alive
git.eco
DAPP
ADS

TTC
Open Platform

mạng lưới
quảng cáo

nhà quảng cáo

sàn giao dịch

TReE

người đại diện

người bầu chọn

Hình 11. Người tham gia và chuỗi giá trị của TTC Protocol.
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Nền tảng Mở TTC
Các nhà phát triển của nền tảng mở trong TTC Protocol sẽ
chia sẻ những lợi ích của một mạng xã hội phi tập trung và
được khuyến khích bởi token. Bất kỳ nhà phát triển nào có
thể tạo ra DAPP blockchain mình của chính mình và quảng
bá nó trên hệ sinh thái Giao thức TTC.
Để khuyến khích một hệ sinh thái thống nhất và vững chắc,
tất cả DAPP sẽ có thể truy cập với chức năng Đăng nhập
một lần duy nhất (SSO). Trong Kết nối TTC, người dùng có
thể liên kết tài khoản của họ tại các DAPP khác nhau, và
thông qua một DAPP khác để liên tục tương tác với các
cộng đồng trên toàn bộ hệ sinh thái của TTC Protocol.
Bên cạnh đó, TTC Protocolcũng sẽ hỗ trợ một nền tảng
quảng cáo thống nhất với TTC như đồng tiền phổ biến. Các
nhà quảng cáo có thể chọn nhiều nhóm người dùng từ các
DAPP khác nhau để tăng tầm hoạt động và nâng cao giá trị
của những quảng cáo.
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Chiến lược hỗ trợ
TTC Foundation đầu tư vào đội ngũ hoặc công ty phát triển
của DAPP trên cơ sở từng trường hợp cụ thể, cung cấp TTC
để đổi lấy cổ phần. Là một tổ chức phi lợi nhuận, TTC
Foundation sử dụng vốn cổ phần để giúp xây dựng và duy
trì Hệ sinh thái TTC.
TTC Foundation cũng sẽ sử dụng các chiến lược hỗ trợ bổ
sung cho DAPP, tùy thuộc vào từng giai đoạn và nhu cầu
của từng DAPP hiện hành.
Nhà phát triển DAPP có đủ điều kiện cho một tỷ lệ phần
trăm của TTC thông qua một trong những chương trình trợ
cấp khác của TTC Foundation như Hỗ trợ Airdrop và Quỹ
tiền thưởng được phát hành, cũng như doanh thu quảng
cáo. Tỷ lệ chính xác của TTC sẽ được phân phối dựa trên
thang điểm thay đổi được xác định trong quá trình đánh giá
của TTC Foundation. TTC hỗ trợ cho các nhà phát triển sẽ bị
khóa trong N tháng, với 1/N phát hành mỗi tháng.
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DAPP trong Hệ sinh thái
của Giao thức TTC
Là một giao thức blockchain cho các dịch vụ mạng xã hội,
TTC Protocolnhằm cung cấp một trải nghiệm xã hội mới cho
người dùng xã hội từ khắp nơi trên thế giới. DAPP thuộc hệ
sinh thái TTC bao gồm các lĩnh vực xã hội chủ đạo như nền
tảng chia sẻ đời sống cá nhân, nền tảng chia sẻ hình ảnh và
video, các nền tảng live streaming, các diễn đàn xã hội,....

tataUFO
tataUFO là một DAPP mạng xã hội chia sẻ cuộc sống cá
nhân được thiết kế riêng cho người dùng Thế hệ Y
(Millennial) và trẻ hơn là Thế hệ Z. Chia sẻ cuộc sống của
họ và tương tác với nhau để xây dựng các mối quan hệ xã
hội. tataUFO kết nối những người dùng chia sẻ sở thích
giống nhau bằng cách sử dụng dữ liệu lớn và điện toán đám
mây để phân tích các nội dung mỗi người dùng tạo ra và
kết nối những người tiềm năng. Kết quả không chỉ là thêm
mối quan hệ xã hội, mã còn là tăng cường chất lượng của
các mối quan hệ.
Chỉ 5 năm sau khi ra mắt vào năm 2013, cơ sở người dùng
đăng ký tại tataUFO đã lên đến hơn 10 triệu người, hầu hết
trong số đó là sinh viên đại học ở các thành phố lớn ở Trung
Quốc. nhận diện thương hiệu và sự trung thành với thương
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hiệu của tataUFO trong thế hệ trẻ mang lại một nền tảng
vững chắc cho sự phát triển trong tương lai.
Nền tảng mở TTC Protocolsẽ cho phép tataUFO mang lại
nhiều giá trị hơn cho người dùng của mình bằng cách thiết
lập một mạng lưới xã hội phi tập trungvà được khuyến
khích bởi token.

Hình 12. minh hoạ cho tataUFO

ALIVE
ALIVE là một nền tảng chỉnh sửa và chia sẻ video. ALIVE hỗ
trợ chức năng làm đẹp tiên tiến cho video trên 1GB và cho
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phép người dùng sử dụng một bộ sưu tập độc đáo của các
công cụ chỉnh sửa video khác nhau. Bạn cũng có thể chia sẻ
câu chuyện video của bạn trên nền tảng xã hội, và được
tương tác với những khoảnh khắc của người khác.
Kể từ khi ra mắt vào năm 2014, ALIVE đã thu được hơn
tám triệu người dùng tại các nước như Mỹ, Anh, Trung
Quốc, Nga, Brazil và Indonesia.
Hiện nay, ALIVE đang chuyển từ một công cụ chỉnh sửa
video thành một nền tảng chia sẻ và tương tác video. TReE
sẽ giúp gia tăng sự tương tác giữa người sáng tạo video và
người theo dõi của họ, tạo ra một bầu không khí lành mạnh
trên nền tảng này.

Hình 13.hình ảnh rút gọn của ALIVE
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git.eco
git.eco là một cộng đồng cộng tác được khuyến khích bằng
token cho các nhà phát triển dựa trên Giao thức TTC. Nó
cung cấp công cụ cộng tác nguồn mở được khuyến khích
bằng token và các giải pháp cộng đồng bao gồm:
●

Ký quỹ Token cho các dự án

●

Công cụ phần thưởng thông qua hệ thống hợp đồng
thông minh.

●

Nguồn lưu trữ (git/mercury)

●

Theo dõi Lỗi/Vấn đề

●

Xếp hạng đóng góp (Bảng xếp hạng)

●

Quản lý Wiki/Tài liệu

●

Yêu cầu tính năng

●

Và đóng góp khác dựa trên sự khuyến khích

git.ego trau dồi sự hợp tác mã nguồn mở bằng cách ghi
nhận đóng góp của các nhà phát triển, người phát hiện lỗi,
và người bảo trì với tính minh bạch, giúp họ nhận phần
thưởng xứng đáng. Hệ thống này phi tập trungbằng cách
mọi người làm việc bằng cách trao cho họ quyền lựa chọn
cách thức, thời gian, và nơi làm việc. Công việc của họ sẽ
được đo lường và trả thưởng bằng các giao thức hoặc hợp
đồng thông minh, không phải do những người sử dụng lao
động hoặc công ty.
git.eco bản thân nó là một dự án mã nguồn mở và được
thực hiện với các nhà phát triển và những người ủng hộ để
xây dựng ý tưởng cùng nhau. TTC Protocol, là một trong
những người khởi xướng, sẽ cung cấp kinh phí, công nghệ
công cụ phần thưởng, và hỗ trợ kỹ thuật khác cho dự án.

40

TTC
Protocol

Các nhà phát triển bên
thứ ba.
Khi tiền mã hóa phổ biến cho tất cả DAPP, TTC đóng một
vai trò quan trọng trong việc mang đến một trải nghiệm
người dùng tốt hơn. Các nhà phát triển bên thứ ba nhận
TTC cho dịch vụ của họ từ những người dùng nền tảng, chứ
không phải từ TReE. Họ cung cấp các ứng dụng và cách
thức sử dụng cho người dùng, và các dịch vụ mà họ cung
cấp tạo ra dòng tiền TTC trong hệ sinh thái. Hãy lấy
tataUFO như một ví dụ. Trong tataUFO TTC có thể được sử
dụng theo các cách sau:

Biểu tượng cảm xúc
Người dùng có thể mua biểu tượng cảm xúc được phát triển
bởi những người đóng góp bên thứ ba với TTC.

Chat bots
Chat bot của bên thứ ba có thể cung cấp dịch vụ khác nhau
như dự báo thời tiết theo yêu cầu, cập nhật tỷ giá hối đoái,
và những dịch vụ cao cấp khác.
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Tặng quà riêng
Một khi người dùng theo dõi nhau, tính năng chat được kích
hoạt. Người dùng có thể gửi cho người dùng khác những
món quà của TTC qua chat riêng.

Phiếu giảm giá
Người dùng có thể sử dụng TTC để mua phiếu giảm giá cho
các cửa hàng trực tuyến và ngoại tuyến.

Các kịch bản bổ sung trong DAPP khác có thể bao gồm
thanh toán tiền thưởng, kiếm tiền từ trò chơi tương tác, và
mua những vật phẩm đặc biệt. Có rất nhiều cách sử dụng
TTC có thể để cung cấp trải nghiệm người dùng phong phú
hơn.
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Nhà quảng cáo
Các nhà quảng cáo có thể quảng bá nội dung và thương
hiệu của họ với TTC trên DAPP thành viên trong hệ sinh thái
của TTC Protocol. Nhà quảng cáo mua lại một số lượng nhất
định của TTC từ sàn giao dịch và sử dụng nó để chào giá
trên mạng lưới quảng cáo của TTC Protocol. Là một nền
tảng phân quyền, TTC được sử dụng cho các quảng cáo
được phân phối trực tiếp đến những người dùng mà xem và
tương tác với quảng cáo. Các nhà phát triển DAPP và TTC
Foundation sẽ mất một khoản phí giao dịch rất nhỏ để trả
cho các chi phí duy trì và triển khai mạng lưới quảng cáo.
mạng lưới quảng cáo.
a

a+b

b
DAPP

nhà quảng cáo
DAPP

người dùng

DAPP

sàn giao dịch

Hình 14. TTC Protocol mang lại giá trị thương mại cho
người dùng
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TTC
Foundation
TTC Foundation là một tổ chức quản lý độc lập, dân chủ và
phi lợi nhuận. Nhiệm vụ của nó là để đảm bảo hệ thống TTC
hoạt động tin cậy và minh bạch.
Trách nhiệm chính của TTC Foundation bao gồm những điều
sau đây:
●

Để thiết lập một hệ sinh thái xã hội, toàn cầu bao
gồm các khu vực khác nhau và sử dụng nhiều cơ sở
người dùng bằng cách thêm DAPP

●

Để thiết lập một bộ quytrình quản trị công bằng và
minh bạch, và giám sát các hoạt động của công cụ
phần thưởng TTC, các quy định tham gia, và tranh
chấp pháp lý

●

Để thiết lập hợp đồng thông minh của một mạng xã
hội phân cấp và được khuyến khích, và để tăng giá trị
người dùng bằng cách tạo ra một hiệu ứng mạng

●

Để hỗ trợ nền tảng mở TTC Protocol, tài trợ cho các
dự án mới, và thiết lập cơ chế phân phối cho DAPP
đảm bảo sự phát triển bền vững

Để đẩy nhanh tiến độ xây dựng hệ sinh thái toàn cầu đó là
TTC Protocol, TTC Foundation sẽ chủ động phân bổ nguồn
lực để phát triển và mua lại nhiều DAPP trên nền tảng mở
của TTC Protocol. Nguồn lực sẽ được sử dụng để khuyến
khích các nhà phát triển tham gia TTC Protocol. Điều này sẽ
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thúc đẩy tăng trưởng ở cả số lượng DAPP và người dùng.
TTC Foundation cũng sẽ đầu tư vào các dịch vụ có tiềm
năng để phát triển hệ sinh thái TTC Protocol. Điều này sẽ
dẫn đến sự tăng trưởng không tự nhiên nhưng nhanh chóng
cho nền tảng này.
Là một tổ chức độc lập, TTC Foundation bảo đảm vốn của
mình theo những cách sau:
1. 20% TTC được dành riêng cho TTC Foundation là quỹ
ban đầu.
2. Một tỷ lệ được thiết kế sẵn của thu nhập từ quảng cáo
cũng sẽ chuyển đến TTC Foundation.
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Giao thức xã hội phi tập
trung.
Việc quản lý hệ sinh thái của TTC Protocol phụ thuộc vào sự
tham gia của cộng đồng.
Trên một mức độ đồng thuận, BFT-DPoS đa cấp dựa trên
người đại diệnđược biểu quyết bởi tất cả những người giữ
TTC. Người dùng bình thường khó để trở thành người đại
diệndo những hạn chế của hiệu năng phần cứng. Người
nắm giữ TTC ủy quyền của họ bằng cách bỏ phiếu cho
người đại diệnhọ tin tưởng. Phần thưởng biểu quyết khuyến
khích người dùng bình thường để tham gia vào quản trị sự
đồng thuận.
Quyền cao nhất để quyết định sửa đổi sự đồng thuận quan
trọng được coi là hợp lệ với chủ sở hữu TTC. Một đề xuất
được giới thiệu bởi người đại diệnsẽ chỉ có hiệu lực khi hơn
một nửa số thành viên cộng đồng đã đi đến thỏa thuận để
chấp nhận đề nghị này.
TReE chính là Hardwired (nối cứng) vào hợp đồng thông
minh chạy tự động mà không cần bất kỳ sự tương tác nào.
Phân phối TTC được dựa trên các giao dịch hoạt động trên
TTC Protocol, mà không ai có khả năng sửa đổi bất kỳ
thông tin nào.
DAPP được quản lý bởi chính người dùng DAPP đó. Người
dùng có thể báo cáo nội dung không phù hợp, trong khi
người dùng khác sẽ kiểm tra nội dung đó. Do vậy, nội dung
phù hợp với các tiêu chuẩn và văn hóa cộng đồng sẽ được
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giữ trên nền tảng này, trong khi nội dung không phù hợp sẽ
bị xóa.
Là một tổ chức độc lập, TTC Foundation sẽ được ủy nhiệm
để thiết lập quy tắc, tài trợ DAPP thành viên mới, và hỗ trợ
phát triển kỹ thuật. Chức năng chính của TTC Foundation là
hỗ trợ sự phát triển của một môi trường lành mạnh và dễ
tiếp cận cho người dùng và các nhà phát triển, đồng thời
giúp xây dựng chính sách chung cho một hệ sinh thái bền
vững.
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Lưu ý kĩ thuật
TTC Protocol là một giao thức phân cấp và được khuyến
khích bằng token cho các dịch vụ mạng xã hội và cộng
đồng trực tuyến, cố gắng tăng trưởng người dùng nhanh
hơn. Mỗi thành viên trong hệ sinh thái TTC Protocollàm việc
cho một mục tiêu được điều chỉnh cho việc tạo ra một mạng
lưới hiệu quả, minh bạch, và trọng dụng nhân tài hơn.
Chúng tôi đang xây dựng một nền tảng blockchain với hiệu
suất, khả năng mở rộng, vững mạnh, sự tương thích di
động được cải thiện cho các nền tảng mạng xã hội quy mô
lớn.
Ethereum với thuật toán đồng thuận PoW như hiện nay là
không phù hợp cho các dịch vụ phổ biến trên thị trường do
tốc độ giao dịch hạn chế của nó. TTC Protocolsử dụng thuật
toán đồng thuận BFT-DPoS đa cấp để hỗ trợ DAPP với một
cơ sở người dùng lớn.
Cấu trúc của hệ sinh thái TTC Protocol có ba lớp chính: tầng
không đổi, tầng tên miền, và tầng dịch vụ. Tầng không đổi
(persistence layer) có hệ thống tài khoản, cơ chế đồng
thuận BFT-DPoS nhiều cấp, hợp đồng thông minh, và nhiều
hơn nữa. Tầng tên miền (domain layer) bao gồm các bộ
giao thức chéo chuỗi, bộ giao thức oracle, bộ giao thức lập
bản đồ dữ liệu và lưu trữ dựa trên hợp đồng thông minh.
Cuối cùng, tầng dịch vụ (service layer) của nền tảng này
bao gồm một giao thức ba bên, API và SDK, bảng điều
khiển và các thành phần liên quan. Ngoài ra, nó cung cấp
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quyền truy cập vào các nhà phát triển, nhà quảng cáo và
các bên thứ ba khác. Toàn bộ hệ sinh thái thực hiện quá
trình tạo, tiêu thụ, và truyền thông tin.

tataUFO

Alive

git.eco

DAPP

….

Nền tảng mở TTC

Tầng dịch vụ (giao thức ba bên,
API/SDK, bảng điều khiển hoàn thiện)

Tầng tên miền
(liên kết chuỗi, oracle, lập bản đồ dữ liệu và lưu trữ)

Tầng không đổi
(hệ thống tài khoản, thuật toán đồng thuận, hợp đồng
thông minh)

Hình 15. Kiến trúc kĩ thuật của TTC Protocol
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Tài khoản
Hệ thống
Có hai loại hệ thống tài khoản chính trong xã hội
blockchain: định hướng tài sản (Bitcoin UTXO) và định
hướng người dùng (Ethernet). TTC Protocol áp dụng hệ
thống tài khoản định hướng người dùng, phân biệt các tài
khoản chủ sở hữu bên ngoài và các tài khoản sử dụng hợp
đồng thông minh. Trong khi Ethereum kết nối một chìa
khoá (private key) với một địa chỉ, TTC Protocol cho phép
một chìa khóa tương ứng với nhiều địa chỉ, và cũng hỗ trợ
việc chuyển giao thẩm quyền của chủ sở hữu địa chỉ.
Các DAPP trong hệ sinh thái của TTC Protocol tạo và gán
một tài khoản mặc định để lưu trữ dữ liệu và phân phối
phần thưởng cho mỗi người dùng. Mỗi người dùng có thể
yêu cầu chuyển thẩm quyền của tài khoản này từ chủ sở
hữu địa chỉ (một DAPP) và ràng buộc vào tài khoản chính
của mình trong hệ sinh thái của TTC Protocol.
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Đồng thuận (BFT-DPoS
đa cấp)
Trong một thập kỷ phát triển, các thuật toán đồng thuận còn được gọi là cốt lõi của công nghệ blockchain - đã phát
triển từ một PoW duy nhất thành nhiều hình thức, chẳng
hạn như PoS, DPoS và BFT. Mỗi thuật toán đồng thuận có
ưu và nhược điểm của nó và một dự án blockchain phải
quyết định một thuật toán đồng thuận phù hợp nhất cho
mục đích và ý tưởng của nó.
Chúng tôi đang xây dựng TTC Protocol để thu hẹp khoảng
cách giữa công nghệ blockchain và các ứng dụng mạng xã
hội hiện tại đang được sử dụng bởi hàng tỷ người mỗi ngày.
Đồng thuận BFT-DPoS đa cấp được thực hiện trong TTC
Protocol để cho phép khả năng xử lý giao dịch lớn và xác
minh giao dịch nhanh chóng.
BFT-DPoS đa cấp là một thuật toán đồng thuận xây dựng
dựa trên đồng thuận DPoS, nơi nhiều nhà sản xuất đại diện
được bầu trong thời gian thực có thể đảm bảo sự ổn định và
hiệu quả của khối mới với những điều kiện công bằng kể
trên. Tốc độ xử lý của một chuỗi duy nhất có thể đạt hàng
ngàn giao dịch mỗi giây mà không cần cơ chế xử lý song
song đa chuỗi hoặc sharding. Nó cũng sử dụng cơ chế BFT
để tăng tốc độ xác nhận cho mỗi giao dịch. Lý tưởng nhất,
thời điểm xác nhận trùng với thời điểm tạo một khối mới,
giúp cải thiện hiệu quả thực thi của toàn bộ blockchain. Cơ
chế lựa chọn người đại diệnđa cấp cung cấp nhiều ứng cử
viên người đại diệnhơn với cơ hội để tạo khối.
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Điều đáng nói rằng chúng tôi giới thiệu cơ chế gas trong
Ethereum cho các giao dịch tài sản để bảo vệ hệ thống từ
những kẻ tấn công bên ngoài bằng cách tăng phí giao dịch
của những giao dịch bất thường.
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Thông minh
Hợp đồng
Máy ảo TTC (TTVM) là môi trường thực thi cho các hợp đồng
thông minh kết hợp với máy Turing hoàn chỉnh, mức bảo
mật và khả năng mở rộng cao. TTVM có những đặc điểm
sau:
●

Cung cấp công cụ biên dịch với một cơ chế kiểm tra
bảo mật toàn diện

●

Hỗ trợ nhiều ngôn ngữ, chẳng hạn như Python,
JavaScript, Solidity và Go, để có thể huy động nhiều
cộng đồng nhà phát triển hơn

●

Hỗ trợ Máy ảo Ethereum

●

Cải thiện hiệu quả phát triển bằng cách cung cấp các
thư viện tiêu chuẩn.

●

Cung cấp Môi trường phát triển tích hợp (IDE) thân
thiện với nhà phát triển, phần tìm lỗi và biên dịch trực
tuyến

TTVM mở rộng chức năng và kịch bản sử dụng của các hợp
đồng thông minh đáng kể bằng cách cho phép các hợp
đồng thông minh truy cập không chỉ dữ liệu trên
blockchain, mà còn các dịch vụ bên ngoài và các module dữ
liệu để thực hiện cơ chế của oracle.
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Chéo chuỗi
Liên kết chuỗi là một trong những chủ đề nóng giữa các
cộng đồng nhà phát triển blockchain hiện tại, vì nó tối đa
hóa khả năng mở rộng và khả năng kết nối của blockchain.
Có bốn giao thức liên kết chuỗi lớn đang được sử dụng rộng
rãi hiện nay: mô hình công chứng (notary schemes), chuỗi/
relays phụ (side chain/relays), hàm băm (hash-locking), và
mã khóa mật phân tán (distributed private key control). Mỗi
giao thức khác nhau về khả năng tương tác, mô hình tín
nhiệm, và khó triển khai.
TTC Protocol sử dụng liên kết chuỗi để hoàn thành giao dịch
các tài sản kỹ thuật số linh hoạt giữa nhiều chuỗi. Cụ thể
hơn, chúng tôi đã chọn một giao thức điều khiển khóa phân
tán, vì nó hỗ trợ chuyển tài sản liên kết chuỗi và thế chấp,
Oracle, hợp đồng thông minh đa nền tảng token, và nó sẽ
không bị ảnh hưởng bởi "các cuộc tấn công 51%.”
Ban đầu, chúng tôi chủ yếu tập trung vào việc phát triển
các hoạt động liên kết chuỗi trong chuỗi cùng nền tảng.
Trong giai đoạn sau, chúng tôi sẽ từng bước mở rộng khả
năng tương thích của hoạt động liên kết chuỗi cho các chuỗi
không cùng nền tảng.
Trong hệ sinh thái TTC Protocol, chúng tôi mở rộng khái
niệm về chuỗi liên kết để nó tồn tại không chỉ để chạy trên
blockchain, mà còn để thực hiện yêu cầu cụ thể như trao
đổi dữ liệu và chia sẻ tại tầng dịch vụ. Nó được thực hiện
dựa trên các giải pháp SSO và các giao thức trao đổi dữ liệu
phân tán.
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Đa chiều
Lưu trữ dữ liệu
Để bao quát DAPP với yêu cầu dữ liệu khác nhau, TTC
Protocol cung cấp một loạt các phương pháp lưu trữ dữ liệu,
khuôn khổ và các dịch vụ lưu trữ dữ liệu đa chiều.
Đối với tài sản kỹ thuật số, bảo mật, bản quyền, và các dữ
liệu khác có liên quan, TTC Protocol cung cấp lưu trữ dữ liệu
và nhiều phương pháp mã hóa sử dụng các thuật toán mã
hóa phức tạp. Đối với dữ liệu hành vi, phương pháp lưu trữ
khác nhau, chẳng hạn như một TTFS cấu trúc lưu trữ phân
tán, có thể được lựa chọn theo nhu cầu và tình huống. Một
bản đồ mối quan hệ của dữ liệu tương ứng trên TTC
Protocol sẽ được tạo ra tại thời điểm lưu trữ dữ liệu.
Dữ liệu trong hệ sinh thái TTC Protocol được gắn với một
quyền sở hữu rõ ràng. Dữ liệu có thể được chia sẻ và
chuyển giao theo các tình huống kinh doanh cụ thể. Ví dụ,
một nhà quảng cáo có thể xây dựng một hợp đồng thông
minh, yêu cầu tiếp cận thông tin của người dùng cho các
chiến lược quảng cáo tốt hơn. Khi người dùng đồng ý, thông
tin liên quan được lưu trữ trong blockchain sẽ được giải mã
đầu tiên, sau đó mã hóa với khóa công khai của nhà quảng
cáo trước khi nó được chia sẻ với các nhà quảng cáo.
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Oracle
TTC Protocol hỗ trợ blockchain oracle, do đó các DAPP và
hợp đồng thông minh có thể tương tác với giao diện đáng
tin cậy cùng dữ liệu bên ngoài. Oracle là một đối tượng
đáng tin cậy sử dụng chữ ký để hỗ trợ thông tin về tình
trạng của thế giới bên ngoài không tin cậy cho hợp đồng
thông minh. Hợp đồng thông minh có thể truy cập dữ liệu
cục bộ được xác nhận qua chữ ký oracle mà không cần kéo
dữ liệu từ một giao diện của bên thứ ba, đảm bảo cả hiệu
suất truy cập và tính đồng nhất về giá.
Hệ sinh thái của TTC Protocol hỗ trợ giải pháp oracle đa nốt
để đảm bảo độ tin cậy, ổn định và phân cấp. Một giao dịch
mang dữ liệu bên ngoài sẽ được bắt đầu với một blockchain
chỉ khi hơn một nửa số dữ liệu nốt là phù hợp. Thời gian xác
nhận thực tế của một giao dịch trong một oracle thường là
tương đương với thời gian một khối được sản xuất, vì cơ chế
đồng thuận BFT-DPoS đa cấp.
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Hệ sinh thái
Bộ công cụ
Hệ sinh thái TTC cung cấp nhiều tính năng và bộ công cụ
cho các thành viên với những vai trò khác nhau.
1. Cho những nhà phát triển DAPP:
Một bộ hoàn chỉnh các chuỗi thử nghiệm TTC và tài
nguyên lưu trữ đám mây tương ứng cũng như các tài
liệu chi tiết, trường hợp sử dụng, SDK và API đa ngôn
ngữ đa nền tảng có thể đạt được từ cộng đồng phát
triển. Các nhà phát triển không cần triển khai các máy
chủ sử dụng chuỗi thử nghiệm cho việc phát triển và gỡ
lỗi. Sau khi hoàn thành quá trình bảo đảm chất lượng
(QA), DAPP có thể kết nối với chuỗi chính chỉ bằng cách
thay thế địa chỉ và ứng dụng chính có liên quan.

2. Cho người điều khiển DAPP:
Dữ liệu thống kê của người dùng có thể được truy cập
thông qua các biểu đồ thực tế trong thời gian thực, cũng
như số lượng token được mua lại bởi người dùng của
DAPP.

3. Cho nhà quảng cáo:
Không chỉ họ có thể có được giá trị quảng cáo theo thời
gian thực, họ cũng có thể tối ưu hóa các chiến lược giao
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hàng dựa trên dữ liệu hành vi người dùng chi tiết được
ủy quyền bởi người dùng đó.
4. Với người dùng:
Tài khoản Đăng nhập một lần (SSO) có thể được sử
dụng để truy cập vào tất cả các DAPP trong hệ sinh thái
của TTC Protocol. Một ví chung kiểm soát toàn bộ tài
sản, tạo điều kiện cho việc chuyển tài sản kỹ thuật số
được liên kết chéo. Ngoài ra, người dùng có thể ủy
quyền cho việc chuyển, chia sẻ, và các hoạt động khác
của thông tin giữa các DAPP trong cùng một tài khoản.
Người dùng rất dễ kiếm được phần thưởng token từ các
DAPP khác nhau và rút những token này một cách dễ
dàng.
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Blockchain được xây dựng
cho Các dịch vụ di động
Trong khi hầu hết các dịch vụ/nền tảng phổ biến tập trung
vào di động, công nghệ blockchain hiện tại vẫn chưa sẵn
sàng cho các ứng dụng di động do các vấn đề về việc thao
túng giá, sự ổn định và khả năng kết nối. Kết quả là, các
dịch vụ dựa trên blockchain vẫn chưa thể tiếp cận đến phần
lớn người dùng internet.
TTC Protocol sử dụng một giải pháp ủy quyền hai bên để
đảm bảo rằng các dịch vụ di động chạy trên công nghệ
blockchain không gặp phải những vấn đề nêu trên. TTC
SDK tích hợp cho DAPP đảm bảo sự bảo mật và tính minh
bạch của việc truyền dữ liệu.
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Chống spam
Chiến lược
Để tạo ra một môi trường công bằng cho tất cả các DAPP
trong hệ sinh thái TTC Protocol, một chiến lược chống spam
đa chiều được thực hiện.
Phát hiện đa điểm xác minh tính xác thực của hành vi liên
quan đến sở thích trong các DAPP. Khi một hành vi người
dùng được kích hoạt, SDK được gọi lên bởi các khách hàng
di động, được ghi nhận bởi hợp đồng thông minh. Khi máy
chủ được thông báo về hoạt động như vậy, một hợp đồng
thông minh tương ứng được gọi lên để thực hiện các xác
minh có liên quan thông qua giao diện API.
Tính xác thực của giao dịch được xác định với các thuật
toán học máy dựa trên hành vi người dùng. Nó sẽ ảnh
hưởng đến dịch vụ như phân phối giá trị thông qua cơ chế
blockchain oracle.
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Lộ trình

• chính thức triển khai
TTC Protocol

• chính thức triển khai ví TTC
• Triển khai nền tảng trả thưởng
cho tataUFO và Alive

• sách trắng TTC
• tích hợp hợp đồng

thông minh cho đợ
Pre ICO và Main ICO.
• Pre ICO

• bầu chọn người đại diện thông

2018
Q4

qua thuật toán đồng thuận DPoS

2019

2018
Q1

• triển khai thêm
nhiều DAPP

2018
Q2

2018
Q3
• Triển khai TReE
(bản thử nghiệm)
• Triển khai ví TTC
(bản thử nghiệm)
• Tích hợp và thử nghiệm
cho TTC Protocol với cộng
đồng blockchain.

• Main ICO
• TTC trên các sàn
giao dịch
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White Paper
Disclaimer
IMPORTANT: YOU MUST READ THE FOLLOWING DISCLAIMER
IN FULL BEFORE CONTINUING
The TTC Protocol is intended to be maintained by TTC
Foundation and/or its affiliate(s). References in this White
Paper to TTC Foundation shall be deemed to include a
reference to such affiliate(s).
The sale (“Token Sale”) of TTC tokens (“Tokens”) is only
intended for, made to or directed at, and to be acted upon by
only person(s) (a) who is not a citizen, domiciled in, or
resident of the United States of America or the People’s
Republic of China (which for the purpose of these Terms, shall
exclude the Hong Kong Special Administrative Region of the
People's Republic of China, the Macau Special Administrative
Region of the People’s Republic of China, and the Republic of
China) (“PRC”); and (b) outside the United States of America
or PRC.
By accessing and/or accepting possession of any information
in this White Paper or such part thereof (as the case may be),
you represent and warrant to TTC- Foundation Pte. Ltd.
(Singapore Company Registration Number 201808413G) (“TTC
Foundation”) that:
(a) you are not an Excluded Person (as defined herein), or a
citizen or resident of a country the laws of which prohibit
or conflict with the Token Sale or your participation in
the Token Sale (as referred hereto in the White Paper);
(b) you agree to be bound by the limitations and restrictions
described herein; and
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(c) you acknowledge that this White Paper has been
prepared for delivery to you so as to assist you in
making a decision as to whether to purchase Tokens.
IMPORTANT INFORMATION
PLEASE READ THIS DISCLAIMER SECTION CAREFULLY. IF YOU
ARE IN ANY DOUBT AS TO THE ACTION YOU SHOULD TAKE,
YOU SHOULD CONSULT YOUR LEGAL, FINANCIAL, TAX OR
OTHER PROFESSIONAL ADVISOR(S).
This White Paper in its current form is circulated by TTC
Foundation for general information and to invite participant
feedback only on the TTC protocol (the “TTC Protocol”) and the
Tokens as presently conceived, and is subject to review and
revision by the directors and/or advisors of TTC Foundation.
Please do not replicate or distribute any part of this White
Paper without this section in accompaniment. The information
set forth below may not be exhaustive and no part of this
White Paper is intended to create legal relations between a
recipient of this White Paper or to be legally binding or
enforceable by such recipient against TTC Foundation. An
updated version of this White Paper may be published at a
later date and to be announced by TTC Foundation in due
course.
PLEASE READ THIS SECTION AND THE FOLLOWING SECTIONS
ENTITLED “DIS- CLAIMER OF LIABILITY”, “NO
REPRESENTATIONS AND WARRANTIES”, “REPRESENTATIONS
AND WARRANTIES BY YOU”, “CAUTIONARY NOTE ON FORWARD-LOOKING STATEMENTS”, “THIRD PARTY INFORMATION
AND NO CON- SENT OF OTHER PERSONS”, “TERMS USED”,
“NO ADVICE”, “NO FURTHER INFOR- MATION OR UPDATE”,
“RESTRICTIONS ON DISTRIBUTION AND DISSEMINATION”,
“NO OFFER OF INVESTMENT OR REGISTRATION” AND “RISKS
AND UNCERTAINTIES” CAREFULLY.
IF YOU ARE IN ANY DOUBT AS TO THE ACTION YOU SHOULD
TAKE, YOU SHOULD CONSULT YOUR LEGAL, FINANCIAL, TAX
OR OTHER PROFESSIONAL ADVI- SOR(S).
While we make every effort to ensure that any material in this
White Paper is accurate and up to date, such material in no
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way constitutes the provision of professional advice. TTC
Foundation does not guarantee, and accepts no legal liability
whatsoever arising from or connected to, the accuracy,
reliability, currency, or completeness of any material contained
in this White Paper. Participants and potential Token holders
should seek appropriate independent professional advice prior
to relying on, or entering into any commitment or transaction
based on, material published in this White Paper, which
material is purely published for reference purposes alone.
The Tokens subject of the Pre-Initial Token Sale and Initial
Token Sale are proprietary cryptographic tokens issued and
sold by an affiliate (“Issuer”) TTC Foundation. The Token will
function as the native universal utility token used in the TTC
Protocol as the means of value exchange and to power the TTC
Protocol.
The Tokens are not be intended to constitute securities of any
form, units in a business trust, units in a collective investment
scheme or any other form of regulated investment or
investment product in any jurisdiction. This White Paper does
not constitute a prospectus or offer document of any sort and
is not intend- ed to constitute an offer of securities of any
form, units in a business trust, units in a collective investment
scheme or any other form of regulated investment or
investment product, or a solicitation for any form of regulated
investment or investment product in any jurisdiction.
No regulatory authority has examined or approved of any of
the information set out in this White Paper. No such action has
been or will be taken by TTC Foundation and/or Issuer to
obtain such approval under the laws, regulatory requirements
or rules of any jurisdiction. The provision of this White Paper
to you does not imply that the applicable laws, regulatory
requirements or rules have been complied with.
This White Paper does not constitute or form part of any
opinion on any advice to purchase, sell or otherwise transact
with Tokens and the fact of presentation of this White Paper
shall not form the basis of, or be relied upon in connection
with, any contract of investment decision.
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THE TOKEN SALE (AS REFERRED TO HEREIN) IS INTENDED
FOR, MADE TO OR DIRECTED AT ONLY PERSONS OUTSIDE
THE UNITED STATES OF AMERICA OR THE PRC AND MAY BE
ACTED UPON ONLY BY PERSONS OUTSIDE THE UNITED
STATES OF AMERICA OR THE PRC. ACCORDINGLY, YOU ARE
NOT ELIGIBLE AND YOU ARE NOT TO PURCHASE ANY TOKENS
IN THE TOKEN SALE IF YOU ARE:
(A) A CITIZEN, DOMICILED IN, OR RESIDENT OF THE
UNITED STATES OF AMERICA OR THE PRC;
(B) LOCATED IN THE UNITED STATES OF AMERICA OR THE
PRC AT THE TIME OF YOUR WHITELISTING FOR AND
INTENDED PURCHASE OR PURCHASE OF TOKENS IN THE
TOKEN SALE;
(C) LOCATED IN A JURISDICTION WHERE THE TOKEN SALE
IS PROHIBITED, RESTRICTED OR UNAUTHORISED IN
ANY FORM OR MANNER WHETHER IN FULL OR IN PART
UNDER THE LAWS, REGULATORY REQUIREMENTS OR
RULES IN SUCH JURISDICTION; OR
(D) A PERSON WHO IS OTHERWISE PROHIBITED OR
INELIGIBLE IN ANY WAY, WHETHER IN FULL OR IN PART,
FROM PARTICIPATING IN ANY PART OF THE
TRANSACTIONS CONTEMPLATED IN THE TOKEN SALE
TERMS (AS DEFINED BELOW),
(COLLECTIVELY, “EXCLUDED PERSONS”).
For the purpose of this White Paper, to be “Whitelisted” means
to be identified to be eligible to participate in the Token Sale
by the Issuer subject to satisfactory know your client and antimoney laundering and counter financing of terror- ism checks
conducted in connection therewith, or such other criteria as
may be imposed by the Issuer in connection therewith at its
sole and absolute discretion.
No Token should be construed, interpreted, classified or
treated as enabling, or according any opportunity to,
purchasers to participate in or receive profits, income, or other
payments or returns arising from or in connection with the TTC
Protocol or the Tokens or the proceeds of the Token Sale, or to
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receive sums paid out of such profits, income, or other
payments or returns.
No person is bound to enter into any contract or binding legal
commitment in relation to the sale and purchase of the
Tokens, and no cryptocurrency or other form of payment is to
be accepted on the basis of this White Paper.
Any agreement as between Issuer and you as a purchaser, and
in relation to any sale and purchase, of Tokens is to be
governed by only a separate document setting out the terms
and conditions (the “Token Sale Terms”) of such agreement. In
the event of any inconsistencies between the Token Sale Terms
and this White Paper, the former shall prevail.
There are risks and uncertainties associated with TTC
Foundation, the Issuer and their business and operations, the
Tokens, the TTC Protocol, and the Token Sale. Please refer to
the section entitled “Risks and Disclosures” set out at the end
of this White Paper.
This White Paper, any part thereof and any copy thereof must
not be taken or transmitted to any country where distribution
or dissemination of this White Paper is prohibited or restricted.
No part of this White Paper is to be reproduced, distributed or
disseminated without including this section and the following
sections entitled “Disclaimer of Liability”, “No Representations
and Warranties”, “Representations and Warranties By You”,
“Cautionary Note On Forward-Looking Statements”, “Third
Party Information and No Consent of Other Persons”, “Terms
Used”, “No Advice”, “No Further Information or Update”,
“Restrictions On Distribution and Dissemination” and “Risks
and Uncertainties”.
DISCLAIMER OF LIABILITY
To the maximum extent permitted by the applicable laws,
regulations and rules, TTC Foundation and Issuer shall not be
liable for any indirect, special, incidental, consequential or
other losses of any kind, in tort, contract or otherwise
(including but not limited to loss of revenue, income or profits,
and loss of use or data), arising out of or in connection with
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any acceptance of or reliance on this White Paper or any part
thereof by you.
NO REPRESENTATIONS AND WARRANTIES
TTC Foundation and Issuer does not make or purport to make,
and hereby disclaims, any representation, warranty or
undertaking in any form whatsoever to any entity or person,
including any representation, warranty or undertaking in
relation to the truth, accuracy and completeness of any of the
information set out in this White Paper.
REPRESENTATIONS AND WARRANTIES BY YOU
By accessing and/or accepting possession of any information
in this White Paper or such part thereof (as the case may be),
you represent and warrant to TTC Foundation as follows:
(a) you agree and acknowledge that the Tokens do not
constitute securities of any form, units in a business
trust, units in a collective investment scheme or any
other form of regulated investment or investment
product in any juris- diction;
(b) you are not an Excluded Person, or a citizen or resident
of a country the laws of which prohibit or conflict with
the Token Sale or your participation in the Token Sale;
(c) you are not located in a jurisdiction where the Token Sale
is prohibited, restricted or unauthorised in any form or
manner whether in full or in part under the laws,
regulatory requirements or rules in such jurisdiction;
(d) you are not a person who is otherwise prohibited or
ineligible in any way, whether in full or in part, from
participating in any part of the transactions
contemplated in the Token Sale Terms;
(e) you agree and acknowledge that this White Paper does
not constitute a prospectus or offer document of any sort
and is not intended to constitute an offer of securities of
any form, units in a business trust, units in a collective
investment scheme or any other form of regulated
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investment or investment product in any jurisdiction, or
a solicitation for any form of regulated investment or
investment product, and you are not bound to enter into
any con- tract or binding legal commitment and no
cryptocurrency or other form of payment is to be
accepted on the basis of this White Paper;
(f) you acknowledge and understand that no Token should
be construed, interpreted, classified or treated as
enabling, or according any opportunity to, Token holders
to participate in or receive profits, income, or other
payments or returns arising from or in connection with
the Tokens or the proceeds of the Token Sale, or to
receive sums paid out of such profits, income, or other
payments or returns;
(g) you agree and acknowledge that no regulatory authority
has examined or approved of the information set out in
this White Paper, no action has been or will be taken by
TTC Foundation to obtain such approval under the laws,
regulatory requirements or rules of any jurisdiction and
the publication, distribution or dissemination of this
White Paper to you does not imply that the applicable
laws, regulatory requirements or rules have been
complied with;
(h) you agree and acknowledge that this White Paper, the
undertaking and/or the completion of the Token Sale, or
future trading of Tokens on any cryptocurrency
exchange, shall not be construed, interpreted or deemed
by you as an indication of the merits of TTC Foundation,
the Tokens, the Token Sale, and the TTC Protocol;
(i) he distribution or dissemination of this White Paper, any
part thereof or any copy thereof, or acceptance of the
same by you, is not prohibited or restricted by the
applicable laws, regulations or rules in your jurisdiction,
and where any restrictions in relation to possession are
applicable, you have observed and complied with all such
restrictions at your own expense and without liability to
TTC Foundation;
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(j) you agree and acknowledge that in the case where you
wish to purchase any Tokens, Tokens are not to be
construed, interpreted, classified or treated as:
(i) any kind of currency other than cryptocurrency;
(ii) debentures, stocks or shares issued by any person or
entity;
(iii) rights, options or derivatives in respect of such
debentures, stocks or shares;
(iv) rights under a contract for differences or under any
other contract the purpose or pretended purpose of
which is to secure a profit or avoid a loss;
(v) securities;
(vi) units or derivatives of units in a business trust;
(vii) units in a collective investment scheme; or
(viii) any form of regulated investment or investment
product;
(k) you are fully aware of and understand that you are not
eligible and you are not to purchase any Tokens if you
are an Excluded Person;
(l) you are legally permitted to participate in the Token Sale
and all actions contemplated or associated with such
purchase, including the holding and use of Tokens;
(m) the amounts that you use to purchase Tokens were not
and are not directly or indirectly derived from any
activities that contravene the laws and regulations of any
jurisdiction, including anti-money laundering laws and
regulations;
(n) if you are a natural person, you are of sufficient age and
capacity under the applicable laws of the jurisdiction in
which you reside and the jurisdiction of which you are a
citizen to participate in the Token Sale;
(o) you are not obtaining or using Tokens for any illegal
purpose;
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(p) none of:
(i) you;
(ii) any person controlling or controlled by you;
(iii) if you are a privately-held entity, any person having a
beneficial interest in you; or
(iv) any person for whom you are acting as agent or
nominee in connection with this Token Sale,
is a senior foreign political figure, or any immediate family
member or close associate of a senior foreign political figure.
A “senior foreign political figure” is defined as a senior official
in the executive, legislative, administrative, military or judicial
branch of a government (whether elected or not), a senior
official of a major political party, or a senior executive of a
foreign government-owned corporation, and includes any
corporation, business or other entity that has been formed by,
or for the benefit of, a senior foreign political figure.
“Immediate family” of a senior foreign political figure typically
includes such figure’s parents, siblings, spouse, children and
in-laws.
A “close associate” of a senior foreign political figure is a
person who is widely and publicly known to maintain an
unusually close relationship with such senior foreign political
figure, and includes a person who is in a position to conduct
substantial domestic and international financial transactions on
behalf of such senior foreign political figure;
(q) if you are affiliated with a non-U.S. banking institution
(“Foreign Bank”), or if you receive deposits from, make
payments on behalf of, or handle other financial
transactions related to a Foreign Bank, you represent
and warrant to TTC Foundation that:
(i) the Foreign Bank has a fixed address, and not solely an
electronic address, in a country in which the Foreign
Bank is authorised to conduct banking activities;
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(ii) the Foreign Bank maintains operating records related to
its banking activities;
(iii) the Foreign Bank is subject to inspection by the banking
authority that licensed the Foreign Bank to conduct its
banking activities; and
(iv) the Foreign Bank does not provide banking services to
any other Foreign Bank that does not have a physical
presence in any country and
that is not a regulated affiliate;
(r) you have a basic degree of understanding of the
operation, functionality, usage, storage, transmission
mechanisms and other material characteristics of
cryptocurrencies, blockchain-based software systems,
cryptocurrency wallets or other related token storage
mechanisms, blockchain technology and smart contract
technology;
(s) you are fully aware and understand that in the case
where you wish to purchase any Tokens, there are risks
associated with TTC Foundation and its businesses and
operations, the Tokens, the TTC Protocol and the Token
Sale;
(t) you bear the sole responsibility to determine what tax
implications purchasing Tokens may have for you and
agree not to hold TTC Foundation or any other person
involved in the Token Sale liable for any tax liability
associated with or arising therefrom;
(u) you agree and acknowledge that TTC Foundation and/or
any person involved in the Token Sale and/or with the
creation and distribution of Tokens or the TTC Protocol, is
not liable for any direct, indirect, special, incidental,
consequential or other losses of any kind, in tort,
contract or otherwise (including but not limited to loss of
revenue, income or profits, and loss of use or data),
arising out of or in connection with any acceptance of or
reliance on this White Paper or any part thereof by you;
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(v) you waive the right to participate in a class action
lawsuit or a class wide arbitration against TTC
Foundation and/or any person involved in the Token Sale
and/or with the creation and distribution of Tokens or the
TTC Protocol; and
(w) all of the above representations and warranties are true,
complete, accurate and non-misleading from the time of
your access to and/or acceptance of possession this
White Paper or such part thereof (as the case may be).
CAUTIONARY NOTE ON FORWARD-LOOKING STATEMENTS
All statements contained in this White Paper, statements made
in press releases or in any place accessible by the public and
oral statements that may be made
by TTC Foundation or its directors, executive officers or
employees acting on behalf of TTC Foundation (as the case
may be), that are not statements of historical fact, constitute
“forward-looking statements”. Some of these statements can
be identified by forward-looking terms such as “aim”, “target”,
“anticipate”, “believe”, “could”, “estimate”, “expect”, “if”,
“intend”, “may”, “plan”, “possible”, “probable”, “project”,
“should”, “would”, “will” or other similar terms. However, these
terms are not the exclusive means of identifying forwardlooking statements. All statements regarding TTC Foundation’s
business strategies, plans and prospects and the future
prospects of the industry which TTC Foundation is in are
forward-looking statements. These forward-looking
statements, including but not limited to statements as to TTC
Foundation’s prospects, future plans, other expected industry
trends and other matters discussed in this White Paper
regarding TTC Foundation are matters that are not historic
facts, but only predictions.
These forward-looking statements involve known and unknown
risks, uncertain- ties and other factors that may cause the
actual future results, performance or achievements of TTC
Foundation to be materially different from any future results,
performance or achievements expected, expressed or implied
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by such forward-looking statements. These factors include,
amongst others:
(a) changes in political, social, economic and stock or
cryptocurrency market conditions, and the regulatory
environment in the countries in which TTC Foundation
conducts its business and operations;
(b) the risk that TTC Foundation may be unable to execute
or implement its business strategies and future plans;
(c) changes in interest rates and exchange rates of fiat
currencies and cryptocurrencies;
(d) changes in the anticipated growth strategies and
expected internal growth of TTC Foundation and the TTC
Protocol;
(e) changes in the availability and fees payable to TTC
Foundation in connection with its businesses and
operations or on the TTC Protocol;
(f) changes in the availability and salaries of employees who
are required by TTC Foundation to operate their
respective businesses and operations;
(g) changes in preferences of users of the TTC Protocol;
(h) changes in competitive conditions under which TTC
Foundation operates, and the ability of TTC Foundation
to compete under such conditions;
(i) changes in the future capital needs of TTC Foundation
and the availability of financing and capital to fund such
needs;
(j) war or acts of international or domestic terrorism;
(k) occurrences of catastrophic events, natural disasters and
acts of God that affect the businesses and/or operations
of TTC Foundation;
(l) other factors beyond the control of TTC Foundation; and
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(m) any risk and uncertainties associated with TTC
Foundation and its business and operations, the Tokens,
the TTC Protocol and the Token Sale.
All forward-looking statements made by or attributable to TTC
Foundation or persons acting on behalf of TTC Foundation are
expressly qualified in their entirety by such factors. Given that
risks and uncertainties that may cause the actual future
results, performance or achievements of TTC Foundation to be
materially different from that expected, expressed or implied
by the forward-looking statements in this White Paper, undue
reliance must not be placed on these statements. These
forward-looking statements are applicable only as of the date
of this White Paper.
Neither TTC Foundation nor any other person represents,
warrants, and/or undertakes that the actual future results,
performance or achievements of TTC Foundation will be as
discussed in those forward-looking statements. The actual
results, performance or achievements of TTC Foundation may
differ materially from those anticipated in these forwardlooking statements.
Nothing contained in this White Paper is or may be relied upon
as a promise, representation or undertaking as to the future
performance or policies of TTC Foundation.
Further, TTC Foundation disclaims any responsibility to update
any of those forward-looking statements or publicly announce
any revisions to those forward-looking statements to reflect
future developments, events or circumstances, even if new
information becomes available or other events occur in the
future.
THIRD PARTY INFORMATION AND NO CONSENT OF OTHER
PERSONS
This White Paper includes information obtained from various
third party sources (“Third Party Information”). None of the
publishers of the Third Party Information has consented to the
inclusion of the Third Party Information in this White Paper and
is therefore not liable for the Third Party Information. While
TTC Foundation has taken reasonable action to ensure that the
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Third Party Information have been included in their proper
form and context, neither TTC Foundation, nor its directors,
executive officers and employees acting on its behalf, has
independently verified the accuracy, reliability, completeness
of the contents, or ascertained any applicable underlying
assumption, of the relevant Third Party Information.
Consequently, neither TTC Foundation nor its directors,
executive officers and employees acting on their behalf makes
any representation or warranty as to the accuracy, reliability or
completeness of such information and shall not be obliged to
provide any updates on the same.
TERMS USED
To facilitate a better understanding of the Tokens being offered
for purchase by TTC Foundation, and the businesses and
operations of TTC Foundation, certain technical terms and
abbreviations, as well as, in certain instances, their
descriptions, have been used in this White Paper. These
descriptions and assigned meanings should not be treated as
being definitive of their meanings and may not correspond to
standard industry meanings or usage.
Words importing the singular shall, where applicable, include
the plural and vice versa and words importing the masculine
gender shall, where applicable, include the feminine and
neuter genders and vice versa. References to persons shall
include corporations.
NO ADVICE
No information in this White Paper should be considered to be
business, legal, financial or tax advice regarding TTC
Foundation, the Tokens, the TTC Protocol, or the Token Sale.
You should consult your own legal, financial, tax or other
professional advisor regarding TTC Foundation and its business
and operations, the Tokens, the TTC Protocol, and the Token
Sale. You should be aware that you may be required to bear
the financial risk of any exchange for of Tokens for an
indefinite period of time.
None of the advisors engaged by us has made or purports to
make any statement in this White Paper or any statement
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upon which a statement in this White Paper is based and each
of them makes no representation regarding any statement in
this White Paper and to the maximum extent permitted by law,
expressly disclaims and takes no responsibility for any liability
to any person which is based on, or arises out of, any
statement, information or opinions in, or omission from, this
White Paper.
NO FURTHER INFORMATION OR UPDATE
No person has been or is authorised to give any information or
representation not contained in this White Paper in connection
with TTC Foundation and its business and operations, the
Tokens, the TTC Protocol, or the Token Sale and, if given, such
information or representation must not be relied upon as
having been authorised by or on behalf of TTC Foundation. The
Token Sale shall not, under any circumstances, constitute a
continuing representation or create any suggestion or
implication that there has been no change, or development
reasonably likely to involve a material change in the affairs,
conditions and prospects of TTC Foundation or in any
statement of fact or information contained in this White Paper
since the date hereof.
RESTRICTIONS ON DISTRIBUTION AND DISSEMINATION
The distribution or dissemination of this White Paper or any
part thereof may be prohibited or restricted by the laws,
regulatory requirements and rules of any jurisdiction. In the
case where any restriction applies, you are to inform yourself
about, and to observe, any restrictions which are applicable to
your possession of this White Paper or such part thereof (as
the case may be) at your own expense and without liability to
TTC Foundation.
Persons to whom a copy of this White Paper has been
distributed or disseminated, provided access to or who
otherwise have the White Paper in their posses- sion shall not
circulate it to any other persons, reproduce or otherwise
distribute this White Paper or any information contained herein
for any purpose whatsoever nor permit or cause the same to
occur.
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NO OFFER OF INVESTMENT OR REGISTRATION
This White Paper does not constitute a prospectus or offer
document of any sort and is not intended to constitute an offer
of securities of any form, units in a business trust, units in a
collective investment scheme or any other form of investment,
or a solicitation for any form of investment in any jurisdiction.
No person is bound to enter into any contract or binding legal
commitment and no cryptocurrency or other form of payment
is to be accepted on the basis of this White Paper.
THE TOKEN SALE (AS REFERRED TO HEREIN) IS INTENDED
FOR, MADE TO OR DIRECTED AT ONLY PERSONS WHO ARE
NOT EXCLUDED PERSONS
No regulatory authority has examined or approved of any of
the information set out in this White Paper. No such action has
been or will be taken under the laws, regulatory requirements
or rules of any jurisdiction. The publication, distribution or
dissemination of this White Paper does not imply that the
applicable laws, regulatory requirements or rules have been
complied with.
RISKS AND UNCERTAINTIES
Prospective purchasers of Tokens should carefully consider and
evaluate all risks and uncertainties associated with the Issuer
and TTC Foundation, and their business and operations, the
Tokens, the TTC Protocol, and the Token Sale, and all
information set out in this White Paper and the Token Sale
Terms prior to any purchase of the Tokens. If any of such risks
and uncertainties develops into actual events, the business,
financial condition, results of operations and prospects of the
Issuer could be materially and adversely affected. In such
cases, you may lose all or part of the value of the Tokens.
Please read the following risks and warnings before deciding to
purchase Tokens. It should be noted the following list of risks
and warnings is not exhaustive. Accordingly, prospective
purchasers should not place undue reliance on these
statements.
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1. RISKS RELATING TO PARTICIPATION IN THE TOKEN SALE

The Issuer may be forced to cease operations
It is possible that, due to any number of reasons, including,
but not limited to, an unfavourable fluctuation in the value
of cryptographic and fiat currencies, the inability of the
Issuer to establish the Project or the Token’s utility, the
failure of commercial relationships, or intellectual property
ownership challenges, the Issuer may no longer be viable
to operate and the Issuer may dissolve or take actions that
result in a dissolution of the Issuer.
There is no prior market for the Tokens and the Token
Sale may not result in an active or liquid market for the
Tokens
Prior to the Token Sale, there has been no public market
for the Tokens. In the event that the Tokens are traded on
a cryptocurrency exchange, there is no assurance that an
active or liquid trading market for the Tokens will develop
or if developed, be sustained after the Tokens have been
made available for trading on such cryptocurrency
exchange. There is also no assurance that the market price
of the Tokens will not decline below the purchase price of
the Tokens (the “Purchase Price”). The Purchase Price may
not be indicative of the market price of the Tokens after
they have been made available for trading on a
cryptocurrency exchange.
A Token is not a currency issued by any central bank or
national, supra-national or quasi-national organisation, nor
is it backed by any hard assets or other credit. The Issuer
is not responsible for nor does it pursue the circulation and
trading of Tokens on the market. Trading of Tokens merely
depends on the consensus on its value between the
relevant market participants, and no one is obliged to
purchase any Token from any holder of the Token, including
the purchasers, nor does anyone guarantee the liquidity or
market price of Tokens to any extent at any time.
Accordingly, the Issuer cannot ensure that there will be any
demand or market for Tokens, or that the Purchase Price is
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indicative of the market price of Tokens after they have
been made available for trading on a cryptocurrency
exchange.
Future sales of the Tokens could materially and adversely
affect the market price of Tokens
Any future sale of the Tokens (which were not available for
sale in the Token Sale) would increase the supply of Tokens
in the market and this may result in a downward price
pressure on the Token. The sale or distribution of a
significant number of Tokens outside of the Token Sale, or
the perception that such further sales or issuance may
occur, could adversely affect the trading price of the
Tokens.
Negative publicity may materially and adversely affect the
price of the Tokens
Negative publicity involving the Issuer, the TTC Protocol,
the Tokens or any of the key personnel of the Issuer may
materially and adversely affect the market perception or
market price of the Tokens, whether or not such negative
publicity is justified.
There is no assurance of any success of the TTC Protocol
The value of, and demand for, the Tokens hinges heavily on
the performance of the TTC Protocol. There is no assurance
that the TTC Protocol will gain traction after its launch and
achieve any commercial success.
The TTC Protocol has not been fully developed, finalised
and integrated and is subject to further changes, updates
and adjustments prior to its launch. Such changes may
result in unexpected and unforeseen effects on its
projected appeal to users, and hence impact its success.
While the Issuer has made every effort to provide a
realistic estimate, there is also no assurance that the
cryptocurrencies raised in the Token Sale will be sufficient
for the development and integration of the TTC Protocol.
For the foregoing or any other reason, the development
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and integration of the TTC Protocol may not be completed
and there is no assurance that it will be launched at all. As
such, distributed Tokens may hold little worth or value, and
this would impact its trading price.
If and when the TTC Protocol is fully developed, there is no
assurance it will be widely adopted or utilised by its target
users.
The trading price of the Tokens may fluctuate following the
Token Sale
The prices of cryptographic tokens in general tend to be
relatively volatile, and can fluctuate significantly over short
periods of time. The demand for, and correspondingly the
market price of, the Tokens may fluctuate significantly and
rapidly in response to, among others, the following factors,
some of which are beyond the control of the Issuer:
(a) new technical innovations;
(b) analysts’ speculations, recommendations, perceptions
or estimates of the Token’s market price or the Issuer’s
financial and business performance;
(c) changes in market valuations and token prices of
entities with operations similar to that of the Issuer that
may be made available for sale and purchase on the
same cryptocurrency exchanges as the Tokens;
(d) announcements by the Issuer of significant events, for
example partnerships, sponsorships, new product
developments;
(e) fluctuations in market prices and trading volume of
cryptocurrencies on cryptocurrency exchanges;
(f) additions or departures of key personnel of the Issuer;
(g) success or failure of the Issuer’s management in
implementing business and growth strategies; and
(h) changes in conditions affecting the blockchain or
financial technology industry, the general economic
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conditions or market sentiments, or other events or
factors.
The funds raised in the Token Sale are exposed to risks of
theft
The Issuer will make every effort to ensure that the funds
received from the Token Sale will be securely held at such
address as directed by the Issuer (“Receiving Address”).
Further, upon receipt of the funds, the Issuer will make
every effort to ensure that the funds received will be
securely held through the implementation of security
measures. Notwithstanding such security measures, there
is no assurance that there will be no theft of the
cryptocurrencies as a result of hacks, mining attacks
(including but not limit- ed to double-spend attacks,
majority mining power attacks and “selfish-min- ing”
attacks), sophisticated cyber-attacks, distributed denials of
service or errors, vulnerabilities or defects on the Receiving
Address, the TTC block- chain, or any other blockchain, or
otherwise. Such events may include, for example, flaws in
programming or source code leading to exploitation or
abuse thereof. In such event, even if the Token Sale is
completed, the Issuer may not be able to receive the
cryptocurrencies raised and the Issuer may not be able to
utilise such funds for the development of the TTC Protocol,
and the launch of the TTC Protocol might be temporarily or
permanently curtailed. As such, the issued Tokens may
hold little worth or value, and this would impact its trading
price. The Tokens are uninsured, unless you specifically
obtain private insurance to insure them. In the event of
any loss or loss of value, you may have no recourse.
2. RISKS RELATING TO THE RECEIVING ADDRESS AND
WALLETS
The Receiving Address may be compromised and the
cryptocurrencies may not be able to be disbursed
The Receiving Address is designed to be secure. However,
in the event that the Receiving Address is, for any reason
compromised (including but not limited to scenarios of the
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loss of keys to such Receiving Address), the funds held by
the Receiving Address may not be able to be retrieved and
disbursed, and may be permanently unrecoverable. In such
event, even if the Token
Sale is successful, the Issuer will not be able to receive the
funds raised and the Issuer will not be able to utilise such
funds for the development of the TTC Protocol, and the
implementation of the TTC Protocol might be temporarily or
permanently curtailed. As such, distributed Tokens may
hold little worth or value, and this would impact its trading
price.
The loss or compromise of information relating to your
wallet may affect your access and possession of the Tokens
Your access to the Tokens in a cryptocurrency wallet
(“Wallet”) depends on, among other things, the safeguards
to the information to such Wallet, including but not limited
to the user account information, address, private key, and
password. In the event that any of the foregoing is lost or
compromised, your access to the Wallet may be curtailed
and thereby adversely affecting your access and possession
to the Tokens, including such Tokens being unrecoverable
and permanently lost.
The Wallet or Wallet service provider may not be
technically compatible with the Tokens
The Wallet or Wallet service provider may not be
technically compatible with the Tokens which may result in
the delivery of Tokens being unsuccessful or affect your
access to such Tokens.
3.

RISKS RELATING TO TTC FOUNDATION
The TTC Protocol is intended to be operated and
maintained by TTC Foundation. Any events or
circumstances which adversely affect TTC Foundation may
have a corresponding adverse effect on the TTC Protocol if
such events or circumstances affect TTC Foundation’s
ability to maintain the TTC Protocol. This would
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correspondingly have an impact on the trading price of the
Tokens.
TTC Foundation may be materially and adversely affected if
it fails to effectively manage its operations as its business
develops and evolves, which would have a direct impact on
its ability to maintain the TTC Protocol and consequently
the trading price of the Tokens.
The financial technology and cryptocurrency industries and
the markets in which TTC Foundation competes have grown
rapidly and continue to grow rapidly and evolve in response
to new technological advances, changing business models
and other factors. As a result of this constantly changing
environment, TTC Foundation may face operational
difficulties in adjusting to the changes, and the
sustainability of TTC Foundation will depend on its ability to
manage its operations, adapt to technological advances
and market trends and ensure that it hires qualified and
competent employees, and provide proper training for its
personnel.
As its business evolves, TTC Foundation must also expand
and adapt its operational infrastructure. TTC Foundation’s
business relies on its block- chain-based software systems,
cryptocurrency wallets or other related token storage
mechanisms, blockchain technology and smart contract
technology, and to manage technical support infrastructure
for the TTC Protocol effectively, TTC Foundation will need to
continue to upgrade and improve its data systems and
other operational systems, procedures and controls. These
upgrades and improvements will require a dedication of
resources, are likely to be complex and increasingly rely on
hosted computer services from third parties that TTC
Foundation does not control. If TTC Foundation is unable to
adapt its systems and organisation in a timely, efficient and
cost-effective manner to accommodate changing
circumstances, its business, financial condition and results
of operations may be adversely affected. If the third parties
whom TTC Foundation relies on are subject to a security
breach or otherwise suffer disruptions that impact the
services TTC Foundation utilises, the integrity and
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availability of its internal information could be
compromised, which may consequently cause the loss of
confidential or proprietary information, and economic loss.
The loss of financial, labour or other resources, and any
other adverse effect on TTC Foundation’s business, financial
condition and operations, would have a direct adverse
effect on TTC Foundation’s ability to maintain the TTC
Protocol. As the TTC Protocol is the main product to which
the Tokens relate, this may adversely impact the trading
price of the Tokens.
There may be weaknesses, vulnerabilities or bugs in the
TTC smart contract
TTC Foundation will make reasonable efforts to ensure that
the smart con- tracts underlying the Tokens are audited,
tested and approved by technical experts. However, as
smart contract technology is still in its early stage of
development and its application of experimental nature
carries significant operation, technological, financial,
regulatory and reputational risks, there are inherent risks
that such smart contracts could contain weaknesses,
vulnerabilities or bugs.
Purchasers of Tokens should understand and accept that
there are no warranties that Tokens are fit for a particular
purpose or do not contain any weaknesses, vulnerabilities
or bugs which would cause loss in their worth or value. In
the event that any of the aforementioned risks
materialises, TTC Foundation’s business strategies, results
of operations and prospects may also be adversely
affected.
TTC Foundation may experience system failures, unplanned
interruptions in its network or services, hardware or
software defects, security breaches or other causes that
could adversely affect TTC Foundation’s infrastructure network, and/or the TTC Protocol
TTC Foundation is unable to anticipate when there would be
occurrences of hacks, cyber-attacks, mining attacks
(including but not limited to double-spend attacks, majority
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mining power attacks and “selfish-mining” attacks),
distributed denials of service or errors, vulnerabilities or
defects in the TTC Protocol, the Tokens, the Receiving
Address, the Wallet or any technology (including but not
limited to smart contract technology) on which TTC
Foundation, the TTC Protocol, the Tokens, the Receiving
Address, and the Wallet relies or on the TTC blockchain or
any other blockchain. Such events may include, for
example, flaws in programming or source code leading to
exploitation or abuse thereof. TTC Foundation may not be
able to detect such hacks, mining attacks (including but not
limited to double-spend attacks, majority mining power
attacks and “selfish-mining” attacks), cyber-attacks,
distributed denials of service errors vulnerabilities or
defects in a timely manner, and may not have sufficient
resources to efficiently cope with multiple service incidents
happening simultaneously or in rapid succession.
TTC Foundation’s network or services, which would include
the TTC Protocol, could be disrupted by numerous events,
including natural disasters, equipment breakdown, network
connectivity downtime, power losses, or even intentional
disruptions of its services, such as disruptions caused by
software viruses or attacks by unauthorised users, some of
which are beyond TTC Foundation’s control. Although TTC
Foundation has taken steps against malicious attacks on its
appliances or its infrastructure, which are critical for the
maintenance of the TTC Protocol and its other services,
there can be no assurance that cyber-attacks, such as
distributed denials of service, will not be attempted in the
future, and that any of TTC Foundation’s enhanced security
measures will be effective. TTC Foundation may be prone
to attacks on its infrastructure intended to steal
information about its technology, financial data or user
information or take other actions that would be damaging
to TTC Foundation and users of the TTC Protocol. Any
significant breach of TTC Foundation’s security measures or
other disruptions resulting in a compromise of
the usability, stability and security of TTC Foundation’s
network or services (including the TTC Protocol) may
adversely affect the trading price of the Tokens.
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We are dependent in part on the location and data centre
facilities of third parties
TTC Foundation’s infrastructure network is in part
established through servers that which it owns and houses
at the location facilities of third parties, and servers that it
rents at data centre facilities of third parties. If TTC
Foundation is unable to renew its data facility lease on
commercially reasonable terms or at all, TTC Foundation
may be required to transfer its servers to a new data
centre facility, and may incur significant costs and possible
service interruption in connection with the relocation.
These facilities are also vulnerable to damage or
interruption from, among others, natural disasters, arson,
terrorist attacks, power losses, and telecommunication
failures. Additionally, the third party providers of such
facilities may suffer a breach of security as a result of third
party action, employee error, malfeasance or otherwise,
and a third party may obtain unauthorised access to the
data in such servers. As techniques used to obtain
unauthorised access to, or to sabotage systems change
frequently and generally are not recognised until launched
against a target, TTC Foundation and the providers of such
facilities may be unable to anticipate these techniques or to
implement adequate preventive measures. Any such
security breaches or damages which occur which impact
upon TTC Foundation’s infrastructure network and/or the
TTC Protocol may adversely impact the price of the Tokens.
General global market and economic conditions may have
an adverse impact on TTC Foundation’s operating
performance, results of operations and cash flows
TTC Foundation has been and could continue to be affected
by general global economic and market conditions.
Challenging economic conditions worldwide have from time
to time, contributed, and may continue to contribute, to
slow- downs in the information technology industry at
large. Weakness in the economy could have a negative
effect on TTC Foundation’s business, operations and
financial condition, including decreases in revenue and
operating cash flows. Additionally, in a down-cycle
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economic environment, TTC Foundation may experience
the negative effects of increased competitive pricing
pressure and a slowdown in commerce and usage of the
TTC Protocol. Suppliers on which TTC Foundation relies for
servers, bandwidth, location and other services could also
be negatively impacted by economic conditions that, in
turn, could have a negative impact on TTC Foundation’s
operations or expenses. There can be no assurance,
therefore, that current economic conditions or worsening
economic conditions or a prolonged or recurring recession
will not have a significant adverse impact on TTC
Foundation’s business, financial condition and results of
operations and hence the TTC Protocol, which would
correspondingly impact the trading price of the Tokens.
TTC Foundation or the Tokens may be affected by newly
implemented regulations
Cryptocurrency trading is generally unregulated worldwide,
but numerous regulatory authorities across jurisdictions
have been outspoken about considering the
implementation of regulatory regimes which govern
cryptocurrency or cryptocurrency markets. TTC Foundation
or the Tokens may be affected by newly implemented
regulations relating to cryptocurrencies or cryptocurrency
markets, including having to take measures to comply with
such regulations, or having to deal with queries, notices,
requests or enforcement actions by regulatory authorities,
which may come at a substantial cost and may also require
substantial modifications to the TTC Protocol. This may
impact the appeal of the TTC Protocol for users and result
in decreased usage of the TTC Protocol. Further, should the
costs (financial or otherwise) of com- plying with such
newly implemented regulations exceed a certain threshold,
maintaining the TTC Protocol may no longer be
commercially viable and TTC Foundation may opt to
discontinue the TTC Protocol and/or the Tokens. Further, it
is difficult to predict how or whether governments or
regulatory authorities may implement any changes to laws
and regulations affecting distributed ledger technology and
its applications, including the TTC Protocol and the Tokens.
TTC Foundation may also have to cease operations in a
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juris- diction that makes it illegal to operate in such
jurisdiction, or make it commercially unviable or
undesirable to obtain the necessary regulatory approval(s)
to operate in such jurisdiction. In scenarios such as the
foregoing, the trading price of Tokens will be adversely
affected or Tokens may cease to be traded.
The regulatory regime governing blockchain technologies,
cryptocurrencies, tokens, and token offerings such as the
Token Sale, the TTC Protocol, and the Tokens is uncertain,
and regulations or policies may materially adversely affect
the development of the TTC Protocol and the utility of the
Tokens
Regulation of tokens (including the Tokens) and token
offerings such as the Token Sale, cryptocurrencies,
blockchain technologies, and cryptocurrency exchanges
currently is undeveloped and likely to rapidly evolve, vary
significantly among international, federal, state and local
jurisdictions, and is subject to significant uncertainty.
Various legislative and executive bodies in Singapore and
other countries may in the future, adopt laws, regulations,
guidance, or other actions, which may severely impact the
development and growth of the TTC Protocol and the
adoption and utility of the Tokens. Failure by TTC
Foundation or users of the TTC Protocol to comply with any
laws, rules and regulations, some of which may not exist
yet or are subject to interpretation and may be subject to
change, could result in a variety of adverse consequences,
including civil penalties and fines.
Blockchain networks also face an uncertain regulatory
landscape in many foreign jurisdictions such as the
European Union, the PRC, South Korea, and Russia. Various
foreign jurisdictions may, in the near future, adopt laws,
regulations or directives that affect the TTC Protocol. Such
laws, regulations or directives may directly and negatively
impact TTC Foundation’s business. The effect of any future
regulatory change is impossible to predict, but such change
could be substantial and materially adverse to the
development and growth of the TTC Protocol and the
adoption and utility of the Tokens.
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New or changing laws and regulations or interpretations of
existing laws and regulations may materially and adversely
impact the value of the currency in which the Tokens may
be sold, the value of the distributions that may be made by
TTC Foundation, the liquidity of the Tokens, the ability to
access marketplaces or exchanges on which to trade the
Tokens, and the structure, rights and transferability of
Tokens.
Tokens holders will have no control on TTC Foundation
The holders of Tokens are not and will not be entitled, to
vote or receive dividends or be deemed the holder of
capital stock of the issuer for any purpose, nor will
anything be construed to confer on the purchaser any of
the rights of a stockholder of TTC Foundation or any right
to vote for the election of directors or upon any matter
submitted to stockholders at any meeting thereof, or to
give or withhold consent to any corporate action or to
receive notice of meetings, or to receive subscription rights
or otherwise.
The purchaser may lack information for monitoring their
investment
The purchaser may not be able to obtain all information it
would want regard- ing TTC Foundation, the Tokens, or the
TTC Protocol, on a timely basis or at all. It is possible that
the purchaser may not be aware on a timely basis of
material adverse changes that have occurred. Information
in relation to the development of Tokens may also be highly
technical by nature. As a result of these difficulties, as well
as other uncertainties, the purchaser may not have
accurate or accessible information about the TTC Protocol.
There may be risks relating to acts of God, natural
disasters, wars, terrorist attacks, riots, civil commotions
widespread communicable diseases and other force
majeure events beyond the control of TTC Foundation
The Token Sale and the performance of TTC Foundation’s
activities may be interrupted, suspended or delayed due to
acts of God, natural disasters, wars, terrorist attacks, riots,
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civil commotions, widespread communicable diseases and
other force majeure events beyond the control of TTC
Foundation. Such events could also lead to uncertainty in
the economic outlook of global markets and there is no
assurance that such markets will not be affected, or that
recovery from the global financial crisis would continue. In
such events, TTC Foundation’s business strategies, results
of operations and prospects may be materially and
adversely affected. Further, if an outbreak of such
infectious or communicable diseases occurs in any of the
countries in which TTC Foundation, the developers, data
providers or data consumers have operations in the future,
market sentiment could be adversely affected and this may
have a negative impact on the TTC Protocol and
community.
There may be unanticipated risks arising from the Tokens
Cryptographic tokens such as the Tokens are a relatively
new and dynamic technology. In addition to the risks
included in this Annex, there are other risks associated
with your purchase, holding and use of the Tokens,
including those that TTC Foundation cannot anticipate.
Such risks may further materialise as unanticipated
variations or combinations of the risks discussed hereto.

