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TokenClub, blok zinciri tabanlı bir kripto para birimi yatırım platformudur.
yatırımcılara profesyonel kripto para birimi piyasa bilgileri sağlar,
yatırım danışmanlığı ve stratejileri ve diğer kapsamlı hizmetler.

Üç bölümden oluşan edildi: Pazar bilgi platformu olan
kullanıcılara çeşitli blockchain hakkında güncel bilgiler ve haberler sağlar
projeler; Soru-Cevap topluluğu (Interlocution sistemi) erken aşamaya izin verir
yatırımcıların soru sorması ve Blockchain uzmanları ile deneyimli
yatırımcılar cevap verecek; Ticaret ve yatırım platformu sağlar
kullanıcılar, API kullanarak exchange'ler arasında işlem yapmanın kolay bir yolu ve kullanıcılar,
profesyonellerin yaptığı yatırım portföylerini takip edin.
TokenClub yalnızca topluluk üyelerine güven ve motivasyon sağlamakla kalmaz,
onlara TCT'yi (TokenClub Tokenları) ödüllendirmek, ancak aynı zamanda Blockchain'i de vermek
profesyoneller ve deneyimli yatırımcılar öne çıkma ve yaratma şansı
topluma değer verir. Topluluğa katkıda bulunan üyeler
eşleşen karlar elde edecek. Ödüllendirici mükemmellik uygulaması ve
düşük mekanizmayı cezalandırmak TokenClub'ı sağlıklı bir blok zinciri yapacak
ekosistem.
Piyasa bilgi platformu yatırımcılara etkin,
çeşitli kripto para birimleri hakkında kapsamlı ve zamanında bilgi
veri görüntüleme ve analizi, gerçek zamanlı haberler ve proje dahil olmak üzere projeler
ilerleme. Platform, yatırımcıları farklı kripto para birimiyle buluşturuyor
projelerin resmi operasyon ekipleri ve diğer kripto para birimi topluluğu
profesyoneller.
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1. ARKAPLAN
1.1 Sektörün geçmişi
Blockchain teknolojisi, yavaş yavaş,
bitcoin tarafından yönetilen kripto para biriminin gelişimi. Bitcoin'in fiyatı
760USD'deki en düşük noktadan 16.000 USD'ye yükseldi, yani
artış miktarı 21 kat. Dahası, tokenlerin değer artışı
blok zincirine dayalı olmak genellikle birkaç kez veya hatta on kattan fazladır.
kripto para birimi yatırımını en iyi yatırım alanı seçeneği haline getirir.
Soru-Cevap topluluğu , yatırımcılara etkileşimli bir görüşme sağlar
sistemi. Erken dönem yatırımcılar, profesyonel yatırımcıların sorularına başvurabilir
projeler, teknolojiler ve yatırım stratejileri hakkında; Tecrübeli
yatırımcılar soruları cevaplayacak ve eşleşen jeton ödülünü alacak.
Topluluk üyeleri belirli soruları ve yanıtları "beğenebilir" veya "beğenmeyebilir"
yüksek kaliteli içeriği kazmak için. Soru-Cevap topluluğu, topluluğa izin verir
üyelerin etkileşime girmesi, öğrenmesi ve birlikte büyümesi.
Ticaret ve yatırım platformu , kullanıcılara entegre bir
kullanıcıların borsalar arasında işlem yapabilecekleri ve işlem yapabilecekleri platform;
Ek olarak, tüm kullanıcılar kendi yatırım stratejilerini oluşturabilir ve yayınlayabilir.
başkalarının referansı için topluluk; Erken aşama yatırımcıları TCT'ye ödeme yapabilir
Profesyonel yatırımcıların risklerden kaçınmak için yatırım stratejilerini görmeleri
ve kolayca kar elde edin.
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Blockchain, karakteristiğine bağlı olarak yepyeni bir dijital dünya kuruyor
ademi merkeziyetçilik ve değişmezlik. Sıradan bir insan olarak bunu anlamak için
fırsat ve blok zinciri yatırımına katılma, yapmamız gereken ilk şey
Yapılması gereken, bilgi birikimini öğrenmek ve bilişsel eşiği aşmaktır. Yatırım yaparsak
körü körüne, çok riskli olabilir. Şu anda genel sektör içinde, yok
profesyonel ve sistemik yatırım stratejisi ve danışmanı
Bu nedenle, blok zinciri yatırımcılarının çoğu yalnızca el yordamıyla çalışabilir ve

kendi başlarına. Sebepler, öncelikle blok zincirinin
geliştirme hala erken aşamadadır ve genel endüstri sistemi ve tedariki
zincir henüz tamamlanmadı. İkincisi, blok zincirinin zamansal değeri daha yüksektir
yoğunluk, bu nedenle üst düzey endüstri elitleri pahalı zaman harcamak istemezler.
eğitim ve temel blok zinciri bilgisinin yayılmasını uygulama maliyeti.
Tüm blok zinciri endüstrisine değer aktarım sistemi eksikliği var.
eğitim maliyetini "Big V" sınıfından hayranlarına, blok zincirine dönüştürebilir
doğrudan varlık geliri.
1.2 Acemi yatırımcılar için talepler ve sıkıntılı noktalar
a. Gerçek ve güvenilir proje bilgileri ve içeriği elde edin
Bu tür bir senaryoyu varsayalım: Bir acemi yatırımcı blockchain'e katılıyor
Oturup parasını ikiye katlamak için bekleyebileceği hayaliyle yatırım alanı
yine de bir tür kripto para birimi satın alarak. Ancak, oturum açtığında
borsa, binlerce kripto para birimi, gözlerini kamaştırıyor ve
ne yapacağına dair hiçbir fikri yok. Acemi yatırımcı cesaretini toplarken
Bitcoin satın almak için Ethereum'un çok arttığı haberi geliyor. Ne zaman
acemi yatırımcı, ilgili malzemeleri bulmaya çalışır, ancak bunu yapmak çok zordur.
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doğru ile yanlış, iyi veya kötü arasında ayrım yapın. Tek el
merkezi ortamlar, seçilen bilgileri yayınlamak istiyor çünkü
Tarafsızlığı ve adaleti etkileyecek kâr odaklı faktörler ve
ticarete kolayca hile getir. Öte yandan,
uluslararası özellik, acemi yatırımcılar için daha da zorlaşıyor
yurtdışı projeler hakkında bilgi. Böylece bir profesyonel bulmak,
doğru, kapsamlı ve adil bilgi portalı, katı
acemi yatırımcılar için talep.
b. Sorular cevaplanır ve yatırım bilgisi kazanır
Mevcut iletişim topluluğu çok zayıf bir profesyonelliğe ve deneyime sahiptir.
Bitcoin'i doğrudan Zhihu.com'da ararsanız, 5000'den fazla soru olacaktır.
ve neredeyse 70.000 takipçi, ancak Bitcoin cash ararsanız, yalnızca 15
sorular ve 100 takipçi. Daha da kötüsü, son trendleri araştırırsanız
SNT analizi ve ana ateş zinciri çevrimiçi olduğunda,
Cevap. APP "bilgi gezegeni" (xiao miquan) zaten bazı
blockchain ile ilgili deneyim, ancak kötü etkileşim deneyimi nedeniyle,
kullanıcılar genellikle bundan şikayet eder. Örneğin, kullanıcıların
soruları başka kullanıcılar tarafından sorulmuş ve bu da birçok
basit ve tekrarlanan sorular. Ve "Big V" nin (ünlü yatırımcılar)
seçim ancak kısıtlı üst çubuk hizmeti nedeniyle soruları yanıtlamak
ve tüm yüksek kaliteli soruları gömüyor. Bu nedenle, zamanında, interaktif ve
Üst düzey soru vurgulanmış interlocution topluluğu için katı talep olmalıdır.
acemi yatırımcı.
c. Yatırım uzmanlarını takip edin
Kripto para birimi yatırım alanında, eğer sizseniz para kaybetmek çok kolay olabilir.
7. Sayfa
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a. Bulunmak ve tanınmak
Birçok topluluk üyesi yatırımı paylaşarak değerini göstermek ister.
deneyim ve birçok içeriğin kendisi çok parlak ve profesyonel.
Bununla birlikte, mevcut merkezi yatırım topluluğu platformunda,
Etkili teşvik sistemi eksikliği, veri akışı sonunda azınlığa gidecek
ünlü "Big V" ler için platform daha sonraki aşamadayken yeni katılım

üyeler kendilerini göstermenin çok zor olduğunu hissediyor.
b. Etki oluşturun ve ödüller kazanın
Karlar, bir bilgi sağlayıcısını uzun vadede motive etmenin doğru yolu olacaktır.
hizmet. "Big V" (ünlü yatırımcılar),
platform, kesinlikle içeriği çıkarmaya niyetleri yok. Şu anda, nedeniyle
Birçok bilgi paylaşımında "Büyük V" ler için doğrudan mali teşvikin olmaması
İnternet topluluğu, kaliteli müşterilerin ve içeriklerin
yavaş yavaş kaybolur, ancak öte yandan, reklam sağlayıcıları nasıl olduğunu bilir
platformdan kar elde etmek için, böylece yayınlama konusunda büyük motivasyonları var.
1.3 Profesyonel yatırımcılar için talep ve sıkıntı noktaları
c. Yatırım uzmanlarını takip edin
Kripto para birimi yatırım alanında, eğer sizseniz para kaybetmek çok kolay olabilir.
kripto para piyasası hakkında derin bir anlayışa sahip değilsiniz çünkü madeni para
fiyat "roller coaster" gibidir ve% 20'den fazla dalgalanma yaygındır
bir gün içinde. Bu nedenle birçok kullanıcı için talep ortaya çıkmaktadır.
seçilen yatırım uzmanını takip edin veya doğrudan ticarete emanet edin.
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platformdaki reklamlar ve veri akışını yönlendirin. Son olarak, sonuç
platformda bir reklam seli mi olacak, yüksek kalitede büyük bir kayıp mı olacak?
kullanıcılar ve içerikler ve platform değerini kaybediyor.
c. Finansman kanalı geliştirin
Yatırımın "büyük V" si olarak, herkes gittikçe daha fazlasını kontrol etmek istiyor
finansman sağlar, daha yüksek ve daha yüksek karlar elde eder, ancak uzun vadeli güven birikimine
ihtiyaç duyar.
Geleneksel yatırım platformunda, kullanıcılar yatırım düzeyini
"Big V" ler ve fazla paketlemeden sonra finansman için davulcu oluyorlar
ürün ve özel eşitlik. Öte yandan, gerçek
bilgi başkaları tarafından bulunmamasından muzdariptir, bu da fonlara neden olur
yeniden canlandırılamaz ve miktarı artırmak zordur.
Blockchain çevrimiçi topluluğu için çoğunlukla üç tür mod vardır: 1.
Web siteleri piyasa bilgilerine odaklanır ve kullanıcılar sadece bunların hepsini inceler. O
web sitelerinin veri akışının çoğunu değere dönüştürmesi zordur, bu nedenle
kar elde etmek için 3. taraftan reklam yayınlamaktan başka seçenek yok,
web sitesine göz atarken kullanıcılara kesinlikle kötü hisler verecektir.
Bu nedenle, bunun altına yakın döngü ekosistemi almak da çok zordur.
yapı. 2. Bitcointalk, 8btc gibi forumlar. Asıl sorun yüksek kalitedir
bilgilerin gömülmesi kolaydır, bunun yerine reklamlar ve söylentiler
1.4 Mevcut durum ve sorunlu noktalar
yatırım topluluğu
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kar nedeniyle yayıldı. 3. Sosyal ağa dayalı olarak oluşturulan topluluk
wechat, telegram vb. gibi yazılımlar. Orada, tüm bilgileri depolamak çok zordur.
parlak fikirler çünkü insanlar soruyu cevaplarken
onları evrak olarak veya herhangi bir teşvik olmadığı için sunun
tüm bilgileri verirken katılımcılar için mekanizma.
Zhihu gibi geleneksel müdahale ve yatırım hizmeti toplulukları,
xueqiu, vb. Internet 2.0 çağında bilgi ve değer hizmet sağlayıcısı olarak çalışmaktadır.
Çevrimiçi eğitimde, bilgi aktarımında çok önemli roller oynarlar.
ve yatırım danışmanı ve aynı zamanda "Büyük
V'ler ve hayranları. Ancak, tüm "Büyük V" ler ve hayranlar

topluluk birlikte, ancak geliştirilmesinin faydalarından yararlanamıyorlar.
platform, işler böyle devam ederse, mükemmel içerik oluşturucuların
devam etmek için yeterli motivasyon. Mevcut sistem,
hayranlar, çünkü "büyük V" ler nasıl olsa sorumsuzca yayınlayabilir
bilgi edin, çevrimiçi hayalet yazarları işe alın ve hatta hayranlarından para aldatmasını sağlayın.
Ama simetrik olmadığı için hayranların ayırt etmesi çok zor.
bilgi, homojen olmayan kaynaklar vb. Yatırım açısından
danışmanlık hizmetleri, yalnızca çok temel blok zinciri yayarlar ve
pratik ticaretten uzak olan kripto para birimi bilgisi ve
kar elde etmek için yatırım. Bu nedenle, yatırım danışmanlığı hizmetleri,
yatırımcıların çoğu. Bazı profesyonel yatırımcıları takip etmek için mükemmel bir seçim
en iyi performansla.
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Blockchain endüstrisi hala mükemmel olma yolunda ilerliyor, umarız TokenClub
doğru bilgi, profesyonel yatırım danışmanı ve pratik sağlayın
herkes için genel blockchain tedarik zincirini kapsayan yatırım çözümleri
tür kullanıcılar ve ortaklar. Tüm yatırımcılar TokenClub'da büyüyebilir
platform ve blockchain geliştirme ile kar elde edin.
Blockchain teknolojisi her şeyi mümkün kılar. Merkezi olmayan TokenClub
Blockchain yatırımcılarından oluşan yatırım topluluğu,
zhihu'dan endüstri interlocution modu, profesyonel danışman hizmeti
entegre bir oluşturmak için menkul kıymetler tüccarından xueqiu ve köprü bağlantı modu
blockchain ve kripto para birimi yatırım hizmetine sahip topluluk. Bağlanacak
sıradan ve profesyonel yatırımcılar ve uzmanların liderlik etmesini sağlar
acemi yatırımcılar büyümek, potansiyel yatırım projelerini araştırmak ve
blockchain geliştirmeden yararlanır. Jetonlu teşvik sistemi sayesinde,
mükemmel topluluk üyeleri öne çıkacak ve ilgili ödülleri kazanacak
çabalarına göre. Bu durumda sorumsuzlar için yaşam alanı yoktur.
Topluluğumuzun sağlıklı değer ekosistemine sahip olması için üyeler.
1.5 TokenClub'ın misyonu ve vizyonu
Sayfa 11
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2. ÇÖZÜM
Jeton
Bir
B
C
D
IPFS
ETH
Varlık Merkezi
Cüzdan
TokenClub
Bağımsız Hesap
Jeton
Jeton
Jeton
Değiş tokuş
Toplu Ticaret 、
Soru-Cevap Görüşmesi 、
Ticaret Stratejisini Takip Etmek
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TokenClub, blockchain tabanlı bir kripto para birimi yatırım hizmetidir
topluluk ve blok zinciri yatırımcılarının kolay ve rahat bir şekilde
kripto para piyasası dahil kapsamlı yatırım bilgileri edinin
bilgi, temel ve teknik analiz, yatırım danışmanı, ticaret,
strateji takibi ve diğer bazı anahtar teslimi çözümler. TokenClub
deneyimsiz ve profesyonel yatırımcılar için kazan-kazan çözümü sağlar:
deneyimli yatırımcılar acemi iken daha fazla hayrana ve ekstra gelire sahip olabilir
yatırımcılar deneyim kazanacak, ticaret stratejilerine başvuracak ve IOR'yi analiz edecek
(getiri için yatırım) farklı profesyonel yatırımcıların performansı ve
kar elde etmek için doğru karar.
TokenClub'ın tasarımı,
her tür internetten blockchain veya blockchain olmayan topluluklar
menkul kıymet tüccarları, yatırım topluluğu, xueqiu gibi interlocution topluluğu,
zhihu, StackOverflow, Steem, vb. Ek olarak, TokenClub üç
kripto para birimi piyasa bilgilerini içeren modüller, interluction topluluğu,
yatırımcıların gerçek ihtiyacına göre ticaret stratejisi. Yatırımcıları teşvik edin
TokenClub token ile motive ederek yüksek kaliteli içerikler bulmak
(TCT) ve değer iletimini kolaylaştırmak için tüm yüksek değerli içerikleri tasfiye edin
ve yükseltin. TokenClub sistemi, profesyonel yatırımcıları
hızlı büyümek için deneyimsiz, profesyonel yatırımcılara aktif olarak rehberlik eder.
yatırım stratejisini paylaşır ve sıradan yatırımcılar için lider hizmet sunar
uygun TCT belirteci teşvik sistemi aracılığıyla.
TokenClub, sisteme göre en güvenilir "Big V" yatırımcılarını ortaya çıkaracak
algoritma ve kötülük yapmalarını önleyin. Her topluluk üyesi
2.1 TokenClub nedir
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2.2 TokenClub nelerden oluşur
TokenClub, kripto para birimi piyasa bilgileri toplamayı içerir ve
API aracılığıyla farklı ana borsalarda ticaret kullanılabilirliği. o esnada
deneyimsiz yatırımcılar, profesyonel yatırımcılarla etkileşime girebilir.
konuşma topluluğu ve yatırım stratejilerine atıfta bulunur veya bunları takip eder.
katkı yapmak aynı zamanda öne çıkmak için eşit şansa sahiptir,
bu insanları kim bulursa, erdemli davranmayı kolaylaştırmak için jeton geliri de elde edecektir.
etkileşimler ve gelişim. TCT token teşvik sistemi karşılıklı güveni çözer
yatırım hizmet camiası içindeki sorunları doğal bir artış oluşturmak için,
en uygun ve sağlıklı ekosistemin hayatta kalması.
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2.2.1 Pazar analizi ve Bilgi toplama
TokenClub, tüm kripto para birimi piyasa bilgilerini, trend grafiğini ve
token projesi derin analizi, değer temeli dahil olmak üzere fundementaol bilgileri,
kategori ve ilgili rekabetçi madeni paralar. Ayrıca, kapsamlı tedarik edecek
resmi site gibi bu proje hakkında bilgiler, resmi olarak son güncelleme
basın ve medyada topluluk ve haber raporları, vb. Ek olarak, TokenClub
ayrıca kullanıcılara bol miktarda teknik dahil olmak üzere teknik analiz araçları sağlar.
herhangi bir olağandışı eylem için uyarılar veren endeksler, fon akışı ve veri çizelgesi
Kullanıcılar, hedef kâr için erken uyarılar ayarlayabilir ve zararı durdurabilir. Kullanıcılar ayrıca
API ile farklı borsalarda işlem yapma izni verildi.

Profesyonel
yatırımcı
Acemi yatırımcı
Alıntılar
Bilgi
Ticaret
TokenClub
Yüksek kaliteli içerik
Yatırım Danışmanlığı
Ticaretin Ardından
Strateji
Değer kazanın
bilgi
Daha profesyonel olun
bilgi
Büyük karlar elde edin
Daha fazla hayran edinin
Daha fazla hayran edinin
Geliri paylaşın
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Bu, TokenClub için temel işlevdir, hedef, yatırımcıların anlamasına yardımcı olmaktır.
temel, teknik ve teknik açıdan belirteç bilgileri hakkında daha iyi
satın alma ve satma zamanlamasını kavramak için bilgilendirici yönler. Spesifik olana bakarsak
işlev, bir jetonun ana sayfasında sorular ve cevaplar, analizler yer alır.
ve "Big V" deneyimli yatırımcıların görüşleri. Kullanıcılar ayrıca konuşabilir
tartışma alanındaki belirteçler hakkında. Bu arada TokenClub,
proje ekibi ile proje ekibi arasında derin tartışmalar yapmak için katılacak
yatırımcılar. Son olarak, buna göre bir proje için bir topluluk olacaktır.
blockchain proje topluluğunu kolaylaştırın ve katılımı artırın.
Ana Sayfa Soru-Cevap Stratejisi Bilgileri
acemi
görünüm
Haberler
Ticaret
CNY
Amerikan Doları
BTC
ETH
KRW
JPY
HKD
Sıralama
Yüzde
Değiş tokuş
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Fiyat
Ses
Güncellenmiş
1
2
Bithumb
Bitfinex
GDAX

BTC / KRW
BTC / USD
BTC / USD
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87.881 Japon yeni
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1,255,523 ¥
¥ 883.304 万
457.948 ¥
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1 分钟 前
1 分钟 前
10 分钟 前
3
BTC / USDT 11735.76
Zaman
1 dakika
10 dk
5 dakika
30 dk
1 saat
4 saat
1 gün
1 hafta
1mon
≈77662,12 CNY
% 17.84
yüksek 11870.20
düşük11105.15 24H hacim 6714 BTC
açık = 11758.14 yüksek = 11758.14 düşük = 11729.29 kapat = 11735.76
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Herşey
Temel Bilgiler
İngilizce adı: Bitcoin
Çince adı: 比特 币
Kısaltma: BTC
Web: www.bitcoin.org
Araştırma raporu
Açıklama
Bitcoin kavramı getirildi
Satoshi Nakamoto tarafından 2009'da geliştirildi.
Satoshi Nakamoto Bitcoin'i yarattı
açık kaynaklı yazılım ve yapı olarak
P2P ağını bunun üzerine kurun.
Bitcoin, P2P kripto para birimidir.
noktadan noktaya işlem anlamına gelir
merkezi olmayan ödeme sistemi.
Daha sonra
para birimleri, Bitcoin bağlı değil
herhangi bir üçüncü taraf para biriminde
ihraç kurumları ve
sonra belirli bir algoritma tarafından oluşturulmuştur
büyük miktarda hesaplama.
Bitcoin ağı tüm
dağıtılmış yoluyla işlemler
veritabanı ...
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2.2.2 Kullanıcıları değerli sorular sormaya motive edin
TokenClub, acemi ve profesyoneller için interaktif bir fırsat sunar
yatırımcılar, kullanıcılar soru sorup cevaplayabilir ve kendi
görüşler. Tüm kullanıcılar kategorilerdeki soruları arayabilir ve beğenebilir veya beğenmeyebilir.
sistem, kullanıcıları yüksek kaliteli sorular sormaya ve değerli içerikler yayınlamaya teşvik eder
Yanıtlar. Ve jeton teşvik sistemi aracılığıyla, daha fazlasını yapan kullanıcılar
katkılar token ödülleri alacak, öte yandan katkılar için yer olmayacak
kötü sorular. Ayrıntılı teşvik sistemi aşağıdaki hususları içerir:
1) Kullanıcıları değerli sorular sormaya motive edin
Soru sormak kolay bir iş değildir, iyi bir soru insanların kendilerini hissetmesini sağlar.
empati kurdu ve büyük miktarda ilgi ve değerli yanıtlar aldı.
Ancak, kötü sorular insanların üzülmesine ve insanların sorun yaşamasına neden olabilir.
topluluk ve kimse cevap vermek istemez. Acemi yatırımcıların çoğu
nasıl doğru soru sorulacağını biliyor ve büyük miktarda pazarlama var
insanların bazı amaçlı sorularla ürünlerini tanıtmaları ve
Yanıtlar. Çöp sorularından kaçınmak için, isterseniz bazı TCT jetonlarına mal olacak
sorular sormak için. Sorularınız beğenilir, takip edilir veya cevaplanırsa,
TCT jetonu buna göre ödüllendirir, ancak sorularınız beğenilmezse, siz de
bazı jeton kaybetmek. Bu mekanizma, kullanıcıları yüksek kaliteli sorular sormaya zorlar
çünkü kötü sorular simge kaybına neden olur, ancak iyi sorular
Jeton kazan.
2) Kullanıcıları değerli yanıtlar yayınlamaları için motive edin
TokenClub topluluğu, kullanıcıları soruları yanıtlamaya teşvik eder, aynı zamanda
çöp bilgileri değil, değerli cevaplar verebileceklerini. Bu nedenle, ne zaman
Kullanıcılar herhangi bir soruyu yanıtlarsa, ödül olarak bir miktar jeton alırlar. Fakat
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Ana Sayfa Soru-Cevap Stratejisi Bilgileri
acemi
Sıcak nokta
Cevap
Konu
Kullanıcı
Sıcak cevaplar
BTC konusundan
150.000 RMB yatırım yaparsak, satın alıp saklayalım mı?
BitCoin veya madencilik makinesi?
DaBiBi
BTC Büyükbaba
359
4
201 cevap
Paylaş
kayıt etmek
bildiri
150.000RMB yatırım yaparsak, BitCoin alıp saklayalım mı yoksa S9 madenciliğine yatırım yapmalı
mıyız?
Bitcoin madenciliği yapacak makine. Yaklaşık 10 makineyi alabiliyor, hangisi daha iyi?
Madencilik havuzunuz varsa, madenciliğe yatırım yapmak kesinlikle daha iyidir, çünkü
elektrik maliyeti 0.3RMB civarında olabilir ve bazıları ....
10 dakika önce
En iyi cevap
Daha
Topic Cryptocurrency piyasa trendinden
EOS hala geliştirme aşamasında mı?
YUMURTA
İkinci Lider
Eos hala herhangi bir uygulama olmadan geliştiriliyor mu? EOS jetonunu duydum
gerçek belirteç değil, değil mi？
EOS ana ağı henüz hazır değil, bu nedenle uygulama yok. Mevcut belirteçler
1 saat önce
BTC Büyükbaba
Popüler TokenClub ve ...
takip et
takip et
takip et
takip et
İkinci Lider
TokenClub
Li Erye
Blo için melek yatırımcı ...
Bruce-yu
Blockchain eğilimi
arama
Soru
En iyi cevap
cevap beğenilirse, daha fazla jeton alacaklar; ama cevap beğenilmezse,
bazı jetonları kaybedecekler. Basit bir soru açısından, daha fazla jeton
cevap daha erken ise alacak. Bu durumda, kullanıcıyı yalnızca cevap vermeye motive edebilir

soruları dikkatlice, ama aynı zamanda çözülmemiş soruları yanıtlamaya yüksek öncelik verin.
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3) Moderatörleri sorulara uygun yorumlar yapmaları için motive edin ve
Yanıtlar
Bir soru beğenilebilir veya beğenilmez ve bu soru, kazanç veya kayıplara neden olur.
belirteçler Bu nedenle, topluluk üyeleri objektif olmalı ve
beğendikleri veya beğenmedikleri. Kötü niyetli davranışlardan kaçınmak için,
emin kullanıcılar objektif yorumlar verir. Kullanıcılar bir soruyu beğendiğinde veya beğenmediğinde
veya cevaplayın, daha sonra daha fazla insan aynı şeyi takip ederse (beğenir veya beğenmez), daha
fazla
bu kullanıcının alacağı ödüller. Bu nedenle, ne kadar erken cevaplarsanız, o kadar çok ödül
başaracaksın. Aynı seçeneği önceki kullanıcılarla ne kadar geç takip ederseniz,
alabileceğiniz ödüller. Bu tür bir teşvik sistemi öğrenmeye yardımcı olabilir
mümkün olduğunca erken ve objektif olan yüksek kaliteli ve saçma bilgiler
yorumlar. Bu şekilde, yüksek kaliteli içerikleri bulmak da daha kolay ve
çöp bilgileri ve halihazırda çok sayıda
takipçilerin veri akışı için daha az çekiciliği olacaktır. Ayrıca kafayı da küçültecek
sosyal ağların etkisi ve Matthew etkisi ve kullanıcılar daha çok kazmak istiyor
yeni yüksek kaliteli içerikler ortaya çıkarın. Belirli bir sıra ile birleştirildiğinde,
interlocution topluluğu daha sağlıklı ve aktif.
Sayfa 19
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a. Yatırım stratejisinin kaydedilmesi ve yayınlanması
Yatırımcılar kendi portföylerini oluşturabilir, yatırım stratejisi yayınlayabilir ve
Blockchain proje yatırımı dahil olmak üzere yatırım sicilinizi takip edin
birincil piyasa, ikincil piyasadaki yatırım portföyü vb.
KPI'ları pazarlayın ve yönetin, böylece yayınlayıp yayınlamayacaklarına karar verebilirler.
strateji. Topluluk, tüm stratejiler için sıralamayı yapacaktır.
Daha fazla ilgi çekici yer ve takip elde etmek için farklı dönemler.
2.2.3 Yatırım stratejisinin yönlendirilmesi ve takibi
Ana Sayfa Soru-Cevap Stratejisi Bilgileri
acemi
Sürekli yükseliş
Strateji yayıncısı
Maxi DD
Sıcak
YG (yıl)
Bruce.yu
uzun vadeli
97
11
695
-% 12.00
% 128,69
Johnson
Kısa ve orta vadede
12
0
19
-% 6.52
% 86,16

liuyun
gruplara yatırım yapmak
53
18
462
-% 9,33
% 91.07
Murphy
Sürekli yükseliş
239
41
1368
-% 6,36
% 114,16
Sophie
....
16
1
15
% -2.50
% 37,29
arama
Daha
takip et
Daha
takip et
Daha
takip et
Daha
takip et
Daha
takip et
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b. Stratejiyi kontrol edin
Profesyonel yatırımcılar stratejilerini yayınladığında, tüm kullanıcılar
belgelere erişebilir. Bu arada, kullanıcıların verileri IPFS'de saklanır
noktadan noktaya sistem ve karma veriler aracılığıyla blok zincirinde kalıcı olarak kaydedilir.
Bu nedenle, hiçbir veri veya bilgi değiştirilemez, yani
sahte yatırım stratejisi, analizi vb. yok. Erken aşama yatırımcılar şunları yapabilir:
stratejilerini kontrol etmek ve akıllıca davranmak için yayıncılara jeton ödeyin
kendi başlarına yatırım kararı.
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3. SİSTEM MANTIĞI
3.1 Genel sistem çerçevesi
Müşteri
Yük dengeleme / API Ağ Geçidi Erişimi
İş
Katman
QA Topluluğu
Takip etme

Strateji
Alıntılar ve
Bilgi
Jeton teşviki
model
Veri tarayıcısı
Mantık katmanı
Temel hizmet katmanı
Değiş tokuş
Değişim (n)
ETH
IPFS
TCT Cüzdan
BTC Cüzdan
diğerleri Cüzdan
ETH Cüzdan
Blockchain
ağ
Uygulama
Akıllı
Sıralama
Ticaret
Ağ geçidi
Akıllı sözleşme
ağ geçidi
Cüzdan
yönetim
Hesap
yönetim
Veri depolama
Sayfa 22
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Genel sistem çerçevesi, mikro hizmetler ve SOA yapısını uygular.
hangi temel modüller kullanıcı hesabı, kullanıcı cüzdan yönetimi, IPFS'dir
ağ geçidi, akıllı sözleşme ağ geçidi vb. İş mantığı katmanı şunlardan oluşur:
web tarayıcısı, akıllı sözleşme algoritması ve belirteç teşvik modu. Üst
katman, önde gelen ve takip eden yatırım, kripto para birimi piyasa bilgilerine sahiptir,
topluluk etkileşimi, ünlü yatırımcılar için özel sütun vb.
TokenClub, BTC ve ETH gibi halka açık zincirlere bağlanır ve çoklu cüzdan sağlar
hizmet. Ayrıca Ethereum'a dayalı akıllı sözleşme geliştirecek ve
kullanıcı yatırım verileri, finansman ve kullanıcı bilgilerinin akıllı ile değiştirilmesinden
sözleşme / blok zinciri / IPFS / sistem. TokenClub çoklu borsalara bağlanır
tek dokunuşla hesap yönetimi işlevi ile. Kullanıcılar ticaret yapabilir
tek bir hesapla farklı borsalardaki kripto para birimleri ve geçiş
tüm borsalarda token parça sıralamanın yanı sıra piyasa bilgileri.
TokenClub, interlocution bilgileri, yatırım gibi yatırım kayıtlarını saklar.
geçmiş, IPFS belge sisteminde yatırım stratejisi ve hash verilerini kaydetme
garanti etmek için halka açık blok zincirindeki tüm ilgili bilgiler ve zaman damgası
yatırım bilgisi ve geçmişi doğru, güvenilir ve değişmezdir.
TokenClub web, uygulama ve küçük program kullanıcılarına erişim sağlayacaktır. Dahili anahtar
modüller yalnızca dahili iş modüllerine ve iş katmanına erişime izin verir,
iş mantığı katmanı, şebeke servis katmanı, sistem yönetimi iletişim kuracak
dahili mesaj kuyruğu aracılığıyla dinlendirici bağlayıcılarla. Kritik modüller gibi
TokenClub hesabı, cüzdana yalnızca dahili ağ üzerinden erişilebilir

yetkilendirmeden sonra sistem güvenliğini artırır. Bu arada, tüm API
Sayfa 23
22
bilgi HTTPS şifreli kanal üzerinden iletilir ve artabilir
sunucu güvenlik seviyesi. Genel sistem aynı zamanda güvenlik monitörü ve
blogları zamanında denetlemek, güncellemek ve düzensiz durumlar için uyarı mesajı almak,
kullanıcı finansmanı ve verilerinin güvenliğini garanti eder.
Müdahale senaryolarının aşağıdaki gibi birkaç faaliyeti içereceğini tanımlıyoruz:
takip etme:
Soru (Q) ile gelin, soruyu cevaplayın (A), soruya oy verin (V),
soruyu beğenmedim (D)
Kullanıcılar dörtten fazla tamamladıktan sonra jeton ödülü veya ceza alabilir
aşağıdaki denklem başına eylemler:
1) Soru ile gelin
Kullanıcıların bir soru yayınladıktan sonra alabilecekleri jeton miktarının
TCT Q , soruya verilen cevaplar N A , soru için seviyor, N V , beğenmiyor
soru N D M <0.
Ardından, kullanıcının nihayet elde edebileceği belirteçler aşağıdaki gibidir:
3.2 interlocution teşvik sistemi
Sayfa 24
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oylama sayısı
TCT Tokenları ödüllendirildi
Bu denkleme göre, sadece sorulardan sonra bazı cevaplar varsa veya
olumlu karlar olabilir ve beğenilerin ve yanıtların artmasıyla,
token ödüllerinin artış oranı, çok fazla miktardan kaçınmak için düşecektir.
tek içerikle ödüller. Böylelikle, çok sayıda veri kaybını da önleyecektir.
belirteçler. Cevapların miktarının sabit olduğunu varsayın, ilişki diyagramı
tek bir soruya dayalı olarak elde edilen belirteçler ile beğenme ve beğenmeme sayısı arasında
altında:
Her kullanıcı bir soruyu yanıtladıktan sonra,
alabilirsiniz TCT olan bir , beğenme sayısı N'dir V , beğenmeme sayısı N'dir D .
O zaman elde edebileceği son token sayısı aşağıdaki gibidir:
2) soruları cevaplayın
Sayfa 25
Yukarıdaki formüle göre, kullanıcılar şu soruyu yanıtladığında herhangi bir jeton maliyeti yoktur.
soru, ancak beğenme sayısı beğenmeme sayısından fazlaysa,
pozitif gelir elde edin, aksi takdirde jeton kaybedecektir. Öncekiyle aynı iken
beğenme veya beğenmeme miktarı artar, kaçınmak için oran da daha düşük olacaktır
kullanıcılar bir kez çok fazla jeton kaybederler. Elde edilen belirteçler arasındaki ilişki
ve "beğenme" veya "beğenmeme" miktarı yukarıdaki diyagramdaki gibidir.
3) beğenme veya beğenmeme
Bir kullanıcının oy verdikten veya beğentikten sonra alabileceği miktarı tanımlıyoruz
strateji TCT V'dir , bu kullanıcıların "beğeni" koyan ilk kişi olduğunu ve tamamen orada olduğunu
varsayın.
n "beğeni" vardır.
Yukarıdaki denkleme göre, toplam "beğeni" miktarı sabitse, o kadar erken
"beğen" koyarsa, o kadar çok jeton alabilir. Ne kadar sonra, o kadar az. İlişki
jetonlar ve koyma sırası: beğeniler ”aşağıdaki gibidir:
TCT Tokenları ödüllendirildi
ben

oylama sayısı
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Sıra sayısı sabitse, daha sonra daha fazla "beğeni" varsa,
daha fazla jeton; daha sonra daha az "beğenir" ise, o zaman daha az jeton olacaktır, kimin ilişkisi
aşağıdaki gibidir;
"Beğenmeme" felsefesi "beğeniler" ile benzerdir, ancak sistem
otomatik olarak daha fazla "beğenmeme" ile soruların veya yanıtların altına inin.
Bu nedenle, çok fazla "beğenmeme" takipçi olmayacak ve motivasyon
"Beğenmeme" koyma oranı "beğenme" koymaktan daha düşüktür. Aynı zamanda kaçınır
topluluğun strateji yayıncılarını iyi teşvik etmediği durum,
bu nedenle genel sistem teşvik faktörü hala olumludur.
Topluluk, karşılıklı konuşmaya ek olarak, yatırımcıların yayın yapmasını da destekler.
yatırım görüşü, pazar analizi vb. içerikler. Motivasyon
yapı benzerdir, ödül jetonları "beğenilere" ve yorumlara dayanmaktadır.
Yukarıdaki denklemde, "M" parametresi de toplamla birlikte değiştirilecektir.
bonus havuzundaki jetonlar.
TCT Tokenları ödüllendirildi
daha sonraki oylama sayısı
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Sayfa 27
Kullanıcı
hesap
ETH Cüzdan
TCT Cüzdan
diğerleri Cüzdan
BTC Cüzdan
TokenClub
Ticaret Hesapları
Değiş tokuş
Exchange C
Exchange B
Exchange A
Cüzdan
3.3 Ticaret ve yatırım stratejisi modülü
A. farklı borsalardaki hesap sistemlerine bağlantı
Not:
Kullanıcılar TokenClub'daki tek hesaba sahip olacak ve bu hesap şununla ilgili
BTC, ETH, vb. gibi ana halka açık blok zincirlerinin kripto para birimi adresleri
kullanıcıların farklı kripto para birimlerini yönetmesi oldukça uygun ve
toplam kripto para birimi değerini ve değişimi gösterir. TokenClub birkaç
API aracılığıyla güvenli ve verimli alışverişler, tek bir kullanıcı hesabının
farklı borsalarda ticaret.
Ticaret süreci:
Kullanıcılar ilgili cüzdana BTC, ETH, TCT gibi kripto para birimleri yatırır.
adres; Kullanıcılar ticaret talimatı gönderdiklerinde ticaret yapabilirler
API konektörleri aracılığıyla farklı borsalardaki kripto para birimleri ve tüm
borsalarda işlem tamamlanabilir; kripto para birimleri o zaman olacak
kullanıcının cüzdanına nakde çevrildi.
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Ticaret Hesapları C
Ticaret Hesapları B

Ticaret Hesapları A
Sayfa 28
B. Yatırım stratejisi portföyü.
Yatırımcılar, ticaret planlarını ve geçmişlerini toplulukta kaydederek bunu yapabilirler.
performans yönetimi ve daha iyi yatırım planlaması için uygun.
Mükemmel yatırımcılar stratejilerini toplulukta paylaşmayı seçebilirler ve
başkalarının referansı için ilgili analiz. TokenClub sıralama yapacak
toplulukta farklı dönemler ve TCT jetonlarını iyi olan yatırımcılara ödüllendirmek
verim.
Deneyimli yatırımcılar stratejilerini yayınladığında, tüm kullanıcılar sahip olabilir.
erişim, kullanıcı bilgileri ve verileri IPFS sisteminde tutulacak ve saklanacaktır.
herhangi bir değişikliğe izin vermeden kalıcı olarak blok zincirinde. Öyleyse yok olmayacak
Sahte yatırım işlemi veya talimatlar konusunda endişelenmek. Bu arada, yayıncılar
ayrıca sadece erişilebilen yatırım stratejilerini de verebilirler.
belirteçler. Diğer kullanıcılar geçmişe bağlı olarak karar verebilir
verim.
C. Jetonlarımızın amacı
Token, TokenClub'da önemli bir değer aktarım aracı olarak çalışacak
ekosistem. TCT, sonuçta, aralarında değer aktarımını kolaylaştırabilir.
konuşma sistemi, strateji paylaşım sistemi, döviz ticaret sistemi ve
sonunda sağlıklı bir TokenClub ekosistemi oluşturacak. TCT'nin talebi
token'lar, TokenClub platformundaki ticaret değeri ile ilgilidir. Kullanıcıları artırmak
TCT tokenleri için daha yüksek talebe otomatik olarak katkıda bulunabilir.
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strateji merkezi
Bruce Büyüyen Model
信用卡 跨国 支付 的 商家
手续费 成本 为% 3 -% 4 ，
而 使用 比特 币 支付 的 成
本 仅为% 0,5% 1
Algoritma Ticaret Modeli
信用卡 跨国 支付 的 商家
手续费 成本 为% 3 -% 4 ，
而 使用 比特 币 支付 的 成
本 仅为% 0,5% 1
BTC Büyükbaba'nın Portföyü
信用卡 跨国 支付 的 商家
手续费 成本 为% 3 -% 4 ，
而 使用 比特 币 支付 的 成
本 仅为% 0,5% 1
Ticaret stratejisini takip etmek
TCT jetonları biçiminde
Naif
yatırımcılar
TokenClub Hesabı
Cüzdan / BTC / ETH / TCT
BTC / ETH / TCT
Cüzdan / BTC / ETH / TCT
Profesyonel

yatırımcılar
Gelirlerin% 70'i
takipçiler için
Gelirlerin% 10'u
TokenClub tarafından alınır
Gelirlerin% 20'si
strateji oluşturucular tarafından alınan
Kazançlar
Profesyonel yatırımcılar bir yatırım stratejisi oluşturur ve
TokenClub. Tokenclub ilk gün performansı takip edecek ve
tüm yatırımcılar için çok boyutlu sıralama ve oranlar verin.
Sistem Akışı:
Bir ticaret oluşturun
strateji
TokenClub Hesabı
gönderildi
Sayfa 30
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Sıradan yatırımcılar riske göre en uygun stratejileri seçebilirler
tercih ve diğer faktörler, daha sonra ticaret miktarını da belirleyebilirler.
takip et.
TokenClub, exchange API bağlayıcısı ve akıllı aracılığıyla hedef hesapları izler
sözleşme teknolojisi. Böylece, sıradan yatırımcılar şu yollarla fazla kar elde edebilirler:
profesyonel yatırımcıların ardından.
Sayfa 31
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4. ORTAKLAR VE DANIŞMANLAR
4.1 Danışmanlar ：
Lao Mao
IN Blockchain Ortağı
Yuefeng Qiu
Rootscap Capital'in Kurucu Ortağı. Kıdemli Başkan Yardımcısı ve Şef olarak çalıştı
pazarlama ve strateji sorumlusu, pactera'da bilişim kurulu başkanı
NASDAQ'da listelenen şirket
William Qiu
hukuk danışmanı, zhonglun hukuk firması ortağı, Çin ve Amerika
avukat, yatırım birleşme ve satın alma, fonlama operasyonu geçirdi
10 yılı aşkın deneyim.
Liang Lu
Cybermiles'ın kurucusu
Henry Wang
SmartMesh'in kurucusu; Yönetim Kurulu Başkanı ve CEO'su
Lingtuan Teknolojisi
Sayfa 32
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4.2 Ortaklar
Sürekli güncelleme ...
Sayfa 33
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5. Yol Haritası
2015-2016 Yılı: 2015'ten 2016'ya: Ekip sahada teknik Ar-Ge'ye odaklandı
A hisse piyasası, ABD hisse piyasası, vadeli işlemler ve spot piyasa dahil olmak üzere menkul
kıymetler.
CRM komisyon dağıtım yönetim sistemi, pazarlama yönetim sistemi
ve ekip tarafından oluşturulan akıllı yatırım danışman sistemi 30'dan fazla hizmet vermiştir.
finansal şirketler.
2017'den günümüze: Ekip 2017'den beri bir dizi blok zinciri ve
BTC dahil kripto para birimi ile ilgili medya hesapları (beş Wechat Resmi Hesabı)
Büyükbaba, Denizaşırı TokenClub, Blockchain Worldview, TokenClub hareketi vb.
ve 200.000'den fazla hayran biriktirdi. Yalnızca güncel bilgileri sağlamakla kalmaz.
taraftarlar, ekip ayrıca kripto para birimi yatırım hizmetleri sağlamaya odaklandı.
ikincil piyasa yatırım rehberliği ve birincil piyasa değerlendirmesi dahil olmak üzere taraftarlar.
Karda istikrarlı kazançlar.
2017.10- Ekim 2017 TokenClub'ın sistem tasarımını tamamlayın
2017.11- Kasım 2017 Interlocution sisteminin MVP versiyonunu tamamlayın
(Soru ve Cevap topluluğu)
2018.02- Şubat, 2018 Piyasa bilgi platformu dahil TokenClub1.0'ı başlatın
ve interlocution sistemi (Q & A topluluğu)
2018.04- Nisan, 2018 Ticaret ve Yatırım platformu dahil TokenClub2.0'ı başlatın
2018.06- Haziran 2018 TokenClub3.0'ı başlatın, eksiksiz cüzdan ve jeton teşviki ile ilgili
işlevi.
2018.12- Aralık, 2018 İşlev yinelemeye devam edin, altyapıyı optimize edin
teknoloji, verimliliği, kararlılığı ve güvenliği artırın. Smart'ın uygulamalarını keşfedin
kripto para birimi alanında yatırım.
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TokenClub destekçileri, lütfen ilgili bilgileri okuyun.
TokenClub teknik raporu ve resmi web sitesi dikkatlice, blockchain'i anlayın
Kapsamlı bir şekilde, TokenClub token satın almanın potansiyel riskini anlayın ve
Ne kadar yüksek risk üstlenebileceğinizi ve fiziksel gerçeğinizi haklı çıkarmak için tam olarak
değerlendirin
rasyonel olarak.
Proje yasallık, pazar talebi, teknik özellikler ve
diğer kontrol edilemeyen nedenler. En kötü sonuç, yatırım yapılan tüm
BTC, ETH veya diğer kripto para birimleri geri alınamaz.
Tüm yatırımcılar, TokenClub'ın hiçbir koşul altında asla geri ödeme yapmayacağını anlamalıdır.
şart. TokenClub ekibi, toplanan kripto para birimlerini uygun şekilde kullanacaktır.
Whitepaper'da yayınlanan bilgilere göre, yüksek
standartlar ve projenin doğru şekilde gelişmesini sağlamak için en iyisini deneyin
yön. Ancak yatırımınızı kaybetme riski hala yüksek ve TokenClub
Ekip ayrıca proje programını fiziki duruma göre ayarlama hakkını da elinde tutacaktır.
hakikat.
7.1 TCT kripto para birimidir, ancak geleneksel finansal ürün değildir, bu nedenle olmayacaktır.
menkul kıymetler gibi herhangi bir hükümete kayıtlı olmak.
7.2 Kâr garantisi yok, TCT token fiyatının artacağına dair garanti yok.
6. Sorumluluk Reddi
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7.3 Ethereum sistemiyle ilgili riskler: TCT, Ethereum ağına dayanmaktadır.
Bu nedenle, Ethereum protokolündeki herhangi bir hata TCT ticaret ağına neden olabilir.
beklendiği gibi çalışamaz.

7.4 Düzenlemeyle ilgili belirsizlik: dünya çapındaki pek çok ülkede olumsuzluk var
şu anda blok zincirine ilişkin tutum, herhangi bir ülkedeki herhangi bir olumsuz politika,
TCT token fiyatını etkiler.
7.5 Sektörün dönemselliği riski: Her sektörün kendi dönemselliği vardır, bu yüzden
Blockchain endüstrisi, eğer piyasa düşerse, projenin çoğunda
etkilemek.
7.6 İnternet güvenliği riski: blok zinciri teknolojisi aynı zamanda
İnternet ve hacker saldırıları proje güvenliğini etkileyebilir ve kayba neden olabilir.

