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PANIMULA:
Ang TBC² ay isang desentralisadong cryptocurrency na ipinakita sa Ethereum
Network.

Ang mga cryptocurrency na ipinadala sa Ethereum Network ay nutukoy bilang
"ERC20 Compliant" o "Token" at bukas na mapagkukunan para makita ng lahat.
Nagpasya kaming magpadala sa Ethereum Network upang palakasin ang wala ng
gumagamit na ang TBC² network ay hindi kailanman maaaring kontrolado ng isang
en ty o admin at pag‐deploy bilang isang ERC20 token ay nagbibigay‐daan sa amin
upang magamit ang mga third party wallet at block‐explorer para sa buong
transparency at desentralisasyon.
Nagpasya kaming lumikha ng TBC² dahil sa mga problema na lumitaw sa orihinal na
TBC, tulad ng sirang wallet network na tumigil sa mga gumagamit na magamit o
maipadala ang kanilang TBC sa loob ng 4 na buwan at hindi sapat ang pangangalaga
sa pag‐aayos ng mga isyung ito, ang pangunahing dahilan na ginawa namin ang TBC²
gayunpaman dahil TBC ay ganap na sentralisadong at sa kumpletong kontrol ng
isang Admin na may mga delete account, frozen wallet at pinakamasama ng lahat
ngayon singilin ang mga gumagamit ng isang bayad upang ma‐access ang mga barya
na kanilang binili at nagiging TBC sa isang Pyramid Scheme.
Ginawa namin ang TBC² upang ibigay ang kasalukuyang komunidad ng TBC, na higit
sa isang milyong miyembro‐malakas ngayon, isang desentralisadong bersyon ng TBC.
Pinapayagan nito ang komunidad ng TBC na mana ling buo at patuloy na gumamit
ng pamilyar na cryptocurrency.

PANUKALA:
Kami, ang koponan sa pag‐unlad, ay binubuo ng mga developer ng cryptocurrency,
mga technician ng computer, mga developer ng website, mga designer ng graphics,
mga mamumuhunan at mga mangangalakal mula sa buong mundo.
Karamihan sa amin sumali sa TBC maaga sa 2016 bilang mamumuhunan, at ilagay sa
isang pulutong ng mga oras at pera upang bumili ng TBC at dalhin sa mga bagong
miyembro. Gustung‐gusto namin ang ideya ng isang coin na hinimok ng pagiging
miyembro, at mga pangako ng admin ng listahan ng palitan at pahayag ng source
code kapag ang pagiging miyembro ay i nuturing na "sapat na mataas". Iba't ibang
ito, at iba ang maaaring mangahulugan ng kapaki‐pakinabang bilang mga
mamumuhunan at mangangalakal. Kung ang komunidad ay maaari talagang
sumunod sa kasunduan sa pagiging miyembro na ito, ang TBC ay nagkaroon ng tunay
na pagkakataon na lumago, pagkatapos, ang mga FIAT na pera ay ginagamit bilang
"ang pagpunta rate" na i nakda ng mga central bank at batay sa inﬂa on, kaya ang
TBC COULD ay gumana, hindi bababa sa sa papel, sa katunayan ang mga tao ay hindi
manana li sa kasunduan ng pagiging kasapi at madalas na subukan na ibenta ang
mga barya para sa mas mababa kaysa sa pagpunta rate, sa kalikasan ng tao sa
kasamaang‐palad.
Ang pagiging miyembro ng TBC ay lumalaki ng mabu ngunit ang mga gumagamit ay
may access lamang sa mga wallet ng web at isang android app, na parehong
nagtrabaho nang maayos, ngunit sa bagong membership na lumalaki ang network ay
nagsimulang magdusa ng mas mabagal kaysa sa karaniwang mga transaksyon.
Tingnan, pagiging sarado na source cryptocurrency ang Admin ay mayroon (at
mayroon pa) na ganap na kontrol sa "network" ng pagmimina at sa gayon ang
kanyang "network" ay hindi makakasundo sa dami ng mga transaksyon na
dumara ng. Ang desisyon ay ginawa ng Admin upang palitan ang sistema ng wallet,
madaling gawin dahil mayroon siyang ganap na kontrol sa lahat ng mga pondo ng
TBC.

Ang web‐wallets at Android App ay na‐trashed at ang bagong TBC004 wallets ay
nilikha at ang lahat ay "lumipat sa" sa bagong system. Gayunpaman, ang bagong
sistema ay nagkaroon ng mga pangunahing problema at transaksyon ay hindi lamang
mabagal, ngunit sa kabuuan ay hindi umiiral. Sa pamamagitan ng mga transaksyon na
nanggihan ng network, kung minsan ay tumatagal ng mga araw na nanggihan, at
iba pang mga beses na lumilitaw na magpadala ngunit ang mga tatanggap ay hindi
tumatanggap ng transaksyon sa kanilang mga wallet.
Nag‐abot kami sa Admin, nag‐alok ng aming ekspertong tulong upang maayos ang
sistema ng wallet at pagmimina. Ang tulong na ito ay ibinibigay nang libre at walang
mga string na nakalakip, ang admin ay magkakaroon pa rin ng kontrol sa closed
source code at sa kontrol ng network ng pagmimina ngunit magpapahintulot sa iba
na sumali at palakasin ang network at mabawasan ang mga gastos sa mga gastos sa
Admin ,. Sa kasamaang palad nanggihan ng Admin ang aming mga alok sa kamay at
nana li ang sistema ng wallet (at nanana ling hanggang ngayon) na nasira.
Isang buwan pagkatapos ng aming mga nag‐aalok ng libreng tulong, nag‐post ng
isang admin ang isang blog tungkol sa nangangailangan ng pera upang bayaran ang
sistema ng wallet upang ayusin (kahit na kami ay nag‐aalok ng isang buwan bago
upang gawin ito nang libre) at na magkakaroon ng ilang punto sa malapit na sa
hinaharap ng isang wallet fee para ma‐access ang iyong TBC account / wallet,
iminungkahing ito sa oras na ang bayad na ito ay magiging $ 10 na binabayaran sa
Admin sa Bitcoin.
Ang admin ay nawala pa, at ngayon ay nagyelo sa bawat pitaka sa system at sinisingil
ng $ 10 na bayad kung nais mong magamit ang iyong TBC account. Bilang
karagdagan sa Admin Fee, mayroon ka ring sumangguni sa 100 bagong miyembro sa
TBC (na sa kalaunan ay kailangang magbayad para sa pag‐access din) at bumili ng $
100 na halaga ng TBC mula sa isang Upline. Ang Admin at 10 ng mga nangungunang
miyembro ng komunidad ng TBC ay ang tanging

mga taong may isang wallet sa pagpapatakbo, at upang bumili ng $ 100 na halaga ng
TBC mula sa isang tao, kailangan mong bilhin mula sa isa sa mga 11 na tao.
Talagang nakuha ang aming backs, ang Admin ay palaging sinasabi na TBC ay ginawa
upang 'pumunta laban sa' "Ang Elites", ngunit sa pamamagitan ng nagyeyelo wallets,
kahanga‐hanga bayad at patuloy na pagbabago ng mga panuntunan ng laro, siya ay
styled kanyang sarili bilang isang ELITE sa Ang sistema ng TBC, sa ganap at ganap na
kontrol ng buong sistema, katulad ng isang diktadura na maaari niyang i‐freeze ang
iyong mga wallet, tanggalin ang iyong mga account at i‐block ang access sa iyong mga
barya na binayaran mo at ang Admin ay nagsagawa ng isang cryptocurrency na
nagsimula bilang isang lehi mong bagay at binago ito sa iyong average na MLM
Pyramid Scheme na sa huli ay magtatapos sa kalamidad at kahirapan para sa lahat na
nawawalan ng pera sa scam na ito.

Napagpasyahan namin noong Agosto 2017 na sapat na ang sapat, at nagsimula
kaming bumuo ng isang maliit na grupo ng mga developer na kilala ang isa't isa ng
mabu at sino ang lahat ng mamumuhunan sa TBC. Nilikha namin ang grupo ng mga
developer ng TBC2 at nagsimulang talakayin ang paggawa ng aming sariling
cryptocurrency upang makagambala sa mga plano ng Admins para sa TBC.
Inilahad namin ang bagong Ethereum Contract upang lumikha ng TBC² noong
Setyembre 2017 at nagsimulang bumuo ng aming bagong mga logo at website.
Nagsimula kami ng maliit at simple, at upang makuha ang atensiyon ng komunidad
ng TBC ang desisyon ay ginawa upang magamit muli ang logo ng TBC at magdagdag
ng malaking "2" dito. Ang admin ng TBC ay sapat na uri upang dalhin ang lahat ng
pansin sa TBC2 sa pamamagitan ng pag‐post ng isa sa aming mga video na
pang‐promosyon na nag‐uusap tungkol sa TBC2 papunta sa opisyal na blog ng TBC.

Ang TBC² ay nilikha bilang isang buhay na ra upang mag‐alok sa komunidad ng TBC.
Sa pamamagitan ng pagpapa bay at paggamit ng TBC² ang komunidad ng TBC ay
maaaring mana ling buo, ngunit may isang tunay, desentralisadong cryptocurrency
na gagami n para sa mga transaksyon at pangangalakal. Isang cryptocurrency na
hindi namin makokontrol kapag ang mga token ay nasa iyong mga wallet, isang
cryptocurrency na gumagamit ng mga third party wallet at block explorer na hindi
namin maaaring kontrolin, i‐lock, tanggalin o singilin ang bayad para sa. Ang isang
cryptocurrency na maaaring (at ay) ay idaragdag sa anumang pampublikong palitan.

Ang TBC² ay hindi lamang para sa komunidad ng TBC. Sinuman ay maaaring bumili,
gami n, ibenta o i‐trade TBC². Para sa mga nababasa mo na hindi bahagi ng
komunidad ng TBC, ngnan ang laki ng pagiging kasapi ng TBC, mayroong higit sa 1
milyong miyembro ng komunidad, marami sa kanila ang gumagamit (o ginagamit
kapag maaari nilang) TBC sa pagbili, mga kotse, bahay, lupa at pangkalahatang mga
kalakal at serbisyo, isipin ang posibilidad na ang TBC² ay nag‐aalok kapag ang mga
miyembro ng komunidad ng TBC ay nagsimulang tumalon mula sa lumulubog na
barko na natawag na TBC at nagsakay ng a ng buhay na renta na TBC².

MGA SPECIFICATIONS ng TBC2 TOKEN:
Ang ERC20 Compliant Ethereum Token na na‐deploy sa Ethereum Network
Pangalan: TheBillionCoin2
Simbolo ng Coin: TBC2
Supply ng Barya: 1,000,000,000
Access sa Kontrata: 0xFACCD5Fc83c3E4C3c1AC1EF35D15adf06bCF209C
h ps://ethplorer.io/address/0xfaccd5fc83c3e4c3c1ac1ef35d15adf06bcf209c

Deploy sa Ethereum Network, ang mga bayarin sa network ay nag‐iiba depende sa
Ethereum Miners at gaano abala ang network ngunit kadalasan ang network fees ay
nasa ilalim ng 0.003 Ethereum.
Ang mga token ng ERC20 ay gumagamit ng open source code na maaaring makita ng
sinuman.
ang network ay tumakbo sa pamamagitan ng ethereum minero, isa sa mga
pinakamalaking Pagmimina network sa mundo.

ang wallets at I‐block ang explorers ginagamit ay third party na pag‐aari at open
source, at Samakatuwid ay walang bayad ay sisingilin sa pamamagitan ng sa amin
para sa wallets at lahat ng bagay ay transparent.

WALLETS:
maaari mong gami n ang isang hanay ng mga wallets para tbc² ngunit kailangan
mong sa amin ng isang erc20 Katugmang wallet. inirerekumenda namin gamit
myetherwallet (www.myetherwallet.com) o imtoken App sa Android o iOS dahil ang
mga ito ay ang user friendly at ilaw‐ mbang (ibig sabihin, hindi Nangangailangan ng
sa iyo upang I‐install at I‐Sync sa ethereum network na kung saan ay malaki at
maaaring tumagal ng isang mahabang panahon.
iba pang mga wallets na maaaring magamit ay nakalista sa ibaba ‐ isang up to date
Listahan ng mga Katugmang wallets ay matatagpuan sa aming website
www.tbc.erc20.club/wallets
Metamask (Firefox at Chrome browser addon) ‐ h ps://metamask.io
Mist (Desktop) ‐ h ps://github.com/ethereum/mist/releases
Parity (Desktop) ‐ https://parity.io/parity.html

babala ‐ Huwag gumamit ng isang ethereum address mula sa isang di‐erc20
Katugmang wallet. kung Gumagamit ka ng isang di‐erc20 Katugmang wallet iyong
barya ay maaaring nawala irreversibly at kami ay hindi maaari tumulong sa mabawi.
kung mayroon kang isang ethereum wallet, na kinokontrol mo ang Pribadong key
para sa pagkatapos ito ay pinaka‐malamang tugma o sa pinakadulo hindi bababa sa
maaari mong import ang iyong Pribadong key sa isang bagong Katugmang wallet.
muli, kami ay hindi maaari nag‐aalok ng suporta para sa ito.

BLOCK EXPLORERS:

Tbc² Gumagamit ng third party I‐block ang Explorer, ito ay nagbibigay‐daan
para sa buong transparency. maaari mong mahanap ang Tbc² sa:
Etherscan:
h ps://etherscan.io/token/0xfaccd5fc83c3e4c3c1ac1ef35d15adf06bcf209c

Ethplorer:
h ps://ethplorer.io/address/0xfaccd5fc83c3e4c3c1ac1ef35d15adf06bcf209c

ROADMAP:

maaari mong makita mula sa roadmap graphic itaas kung ano ang a ng agarang mga
plano para sa tbc² ay. nakapagpadala na kami nilikha ang token at kami ay ngayon sa
pamamahagi phase.
pamamahagi sa phase:
pamamahagi ay natupad sa pamamagitan ng aming sariling website at magbayad
processor. kami ay tumatanggap ng pinaka‐mahusay na kilala cryptocurrencies
kapalit para sa tbc² pagbabayad.
pamamahagi ay nagaganap sa 9 rounds sa 100 milyong mga token sa bawat pag‐ikot.

Habang nakumpleto ang bawat pag‐ikot sa susunod na pag‐ikot at ang presyo ay
nagdaragdag ng isang maliit na halaga.
Listahan ng Palitan:
Pagkatapos ng pagkumpleto ng ikot 9 ng bahagi ng pamamahagi ay ililista kami sa
isang pampublikong palitan. Napag‐usapan na namin ang ilang mga palitan upang
ilista pagkatapos ng pamamahagi at pagsunod sa pag‐ikot ng 1 pagkukumpleto namin
ang pagtatapos ng mga deal. Sa sandaling makumpleto ang (mga) palitan ay
magpapahayag ng publiko sa pamamagitan ng kanilang
sariling mga saksakan na ang listahan ay mabubuhay pagkatapos ng aming
pagkumpleto ng bahagi ng pamamahagi.

Listahan ng CoinmarketCap:
Upang maitala sa CoinmarketCap dapat mo munang ilista sa isang pampublikong
palitan ng kalakalan at matugunan ang ilang mga parameter tulad ng 24h na dami ng
kalakalan. Kasunod ng listahan ng palitan gaya ng nasa itaas ay isusumite namin ang
aming kahilingan sa CoinmarketCap at gagawin namin ang lahat sa aming lakas
upang ma yak na nakalista kami sa CoinmarketCap.
Pagsasama ng Pagbabayad sa Sistema:
Matapos ilista sa Public Trading Exchange at CoinmarketCap isusumite namin ang
aming mga kahilingan sa mga processor ng pagbabayad upang magkaroon ng TBC²
na idinagdag bilang isang opsyon upang magbayad kahit saan na nanggap ang
Bitcoin. Ito ay maaaring karagdagang humantong sa mga pla orm tulad ng
Shapeshi at karagdagang humantong sa inclusion ng debit card system.

Kawanggawa at Disaster Relip:
Inilaan namin ang 25 milyong TBC² na mga token para sa kawanggawa at Disaster
Relief aid.
Sa nakalipas na mga buwan nakita namin ang maraming mga likas na kalamidad,
tulad ng mga lindol at bagyo at bagaman ang mga tao ay walang sapilitang upang
tulungan ang mga taong apektado, mas maraming pera ang kinakailangan upang
tulungan ang mga komunidad at tao.
Ang aming layunin ay kapag natapos ang bahagi ng pamamahagi ng TBC2 at ang
token ay nakalista sa publiko sa mga palitan na magpapatakbo kami ng karagdagang
mga kampanya sa pagbebenta upang ibenta ang ilan sa mga token na ito. LAHAT ng
mga pondo na itataas mula sa supply na ito patungo sa aming charity account kung
saan ang mga donasyon ay gagawin nang naaayon.

TBC² DISTRIBUTION PHASE:
Ang lebel ng pamamahagi ng TBC² ay tatakbo sa 9 na round. Ang bawat pag‐ikot ay
naglalaman ng 100 milyong mga token ng TBC² at ang presyo ay tataas nang bahagya
sa bawat pag‐ikot.
R1: $0.002
R2: $0.004
R3: $0.006
R4: $0.008
R5: $0.01
R6: $0.0125
R7: $0.0150
R8: $0.0175
R9: $0.020

Ang isang masiglang mata ay
ngnan na ang 9 na round na may 100m na barya
bawat round ay mag‐iiwan ng 100 milyong mga token sa aming kontrol.
Ang 45 milyong mga token ay inilaan bilang mga insen bo upang magbayad ng mga
promoter upang taasan ang kamalayan tungkol sa TBC2.
30 milyong mga token ay inilaan para sa mga promosyon, mga bounty / gan mpala,
mga listahan ng pagpapalit atbp.
25 milyong mga token tulad ng sa itaas ay inilalaan sa Charity at Disaster Relief.

Ang impormasyon tungkol sa bahagi ng pamamahagi ay matatagpuan sa ilalim ng
Pahina ng Pagbili sa aming website sa www.tbc.erc20.club/purchase

Maaari ka ring makakita ng FULL at TRANSPARENT na impormasyon tungkol sa
bawat isa sa aming mga wallet sa seksyon ng balita sa aming website
www.tbc.erc20.club/out‐wallets

PAGIGING HANGGANG SA PETSA:
Ang pinakamahusay na paraan upang mana ling napapanahon sa mga
kasalukuyang TBC² aﬀairs pagkatapos ng white paper na ito ay sa pamamagitan ng
aming website sa www.tbc.erc20.club
Ang seksyon ng balita sa pangunahing website ay kung saan ang lahat ng balita ay
inilabas muna, na sinusundan ng aming Facebook at Twi er social media account
(mga link sa pangunahing website).

PAGTATAPOS NA PANANALITA:
Ang TBC² ay isang lehi mong cryptocurrency na na‐deploy sa Ethereum Blockchain.
Ang TBC² ay transparent at open source.
Ang TBC² ay maaaring nakalista sa mga pampublikong palitan.
Kami, ang mga developer, ay hindi maaaring singilin ka ng bayad upang ma‐access
ang iyong wallet.
Hindi namin mai‐lock ang iyong pitaka, o pigilan ka gamit ang iyong TBC².
Kung ang isang tao ay nagsasabi sa iyo TBC² ay isang scam, magtanong.
Ano ang ginagawa ng TBC² isang scam?
Ano ang mayroon ang taong iyon upang makakuha ng sa pamamagitan ng pagsasabi
sa iyo TBC² ay isang scam? Nais mo bang bumili ka ng TBC mula sa kanila? Nais mo
bang maging downline mo sila?
Ano ang dapat nilang mawala kung hindi ka naniniwala sa kanila? Sinasabi ba ng
Admin na ang TBC² ay isang scam? Ang admin ay may maraming mawala kung ang
mga tao ay tumigil sa paniniwalang sa TBC.
Karamihan sa lahat, higit sa lahat. Do.Your.OWN.Research.
Ang lahat ng tungkol sa TBC2 ay bukas at malinaw, maaari mong mahanap ang lahat
ng impormasyon na kailangan mo sa pu ng papel at sa website. TBC sa pamamagitan
ng paghahambing ay isang sarado
source cryptocurrency na kinokontrol ng isang central admin. Kung ang admin na
mawala sa isang araw o nagpasiya na gusto nilang i‐shut down ang buong network ng
TBC, walang literal na walang sinuman ang maaaring gawin tungkol dito, kapag ang
mga server ay bumaba, walang paraan upang ma‐access o mabawi ang mga barya, ito

ay hindi isang isyu na may TBC² dahil kahit walang amin, ang mga developer, TBC² ay
nanana li sa Ethereum blockchain, na kinokontrol ng Ethereum Network. Kahit na
nagpasya kaming hindi makakuha ng TBC² papunta sa isang exchange, kahit sino pa
ang maaari, kahit na kung nagpasya kaming hindi ipagpatuloy ang CoinmarketCap
listahan, kahit sino pa ang maaari, ito ay kung ano ang ibig sabihin nito upang maging
tunay na desentralisado. Kung nagmamay‐ari ka ng ilang TBC² pagkatapos ay ang
kapangyarihan ay nasa IYO, hindi sa US!
Kasama na sa itaas ang tsart ng paghahambing na ginawa ng isa sa mga miyembro ng
aming komunidad para sa amin, ngunit para sa isang hi‐res na bersyon maaari mong
ngnan dito: h ps://goo.gl/2hbaXq

