Hãy để sức khoẻ là tài sản của bạn!

Vài nét về Vitamin Coin (VITC)
Vitamin Coin (VITC) là một token trên mạng lưới Vite, được sáng lập bởi một người có niềm
đam mê với Vite, 1appleaday, với tham vọng nâng cao nhận thức về sức khoẻ trong cộng
đồng tiền mã hoá.
Từ một diễn đàn nhỏ lẻ, VITC giờ đây là ngôi nhà chung của một cộng đồng có lối sống
khoa học về cả mặt thể chất và tinh thần. Trái với mục tiêu về tài chính như nhiều dự án tiền
điện tử khác, VITC tập trung vào những khía cạnh giúp tạo dựng và bồi dưỡng giá trị cá
nhân. Đây là kim chỉ nam của dự án và cũng như của quá trình xây dựng cộng đồng VITC.
Mục tiêu kế tiếp của VITC là phổ cập kiến thức đại trà về công nghệ chuỗi khối (blockchain),
đặc biệt là về những mạng lưới hoạt động mà không vướng phải những vấn đề như phí hay
thời gian xác nhận giao dịch. Chúng tôi tin rằng đó là những lựa chọn sáng giá đối với
những người đang làm quen với lĩnh vực tiền điện tử.

Nền tảng Vite
Vite là mạng lưới thế hệ mới với khả năng mở rộng, thông lượng cao và độ trễ thấp, hiện có
thể thực hiện tới 1172 giao dịch mỗi giây. Vite sử dụng cấu trúc ledger mạch hở đồ thị có
hướng (Directed acyclic graph - DAG), khiến mỗi tài khoản trên mạng lưới này có hệ thống
chuỗi khối riêng của mình. Thay vì được tạo ra bởi thợ đào (miner), khối (block) chỉ được
thêm vào chuỗi bởi chủ nhân tài khoản. Điều này giúp tăng tốc độ giao dịch đáng kể.
Không chỉ vậy, cấu trúc DAG cải thiện khả năng mở rộng của mạng lưới và giảm lượng điện
năng tiêu thụ, trong khi triệt tiêu hoàn toàn phí giao dịch và tạo điều kiện thuận lợi cho các
giao dịch vi mô. Chính vì vậy, chúng tôi tin rằng hệ thống này là lựa chọn toàn diện và ưu
việt so với các mạng lưới tiền mã hoá khác.

Một trong những vấn đề của mạng lưới không phí DAG là người dùng có thể spam mạng
lưới bằng một lượng lớn giao dịch với chi phí cực thấp (ví dụ như điện năng cần sử dụng cho
quá trình này). Để hạn chế điều này, Vite có một cơ chế hạn ngạch đặc biệt : “Quota”.
Quota là chất đốt cho mạng lưới Vite, cho phép các giao dịch được thực hiện mà không cần
PoW (Proof-of-work – bằng chứng công việc – một thuật toán đồng thuận để xác minh
giao dịch). Người dùng có được quota khi khoá (stake) tối thiểu 134 Vite. Cơ chế này hạn
chế các vụ tấn công spam một cách hiệu quả qua việc tăng yêu cầu tài nguyên cần sử
dụng.

Một cấu trúc độc đáo và quan trọng của Vite là cơ chế “ảnh chụp nhanh” (snapshot): mục
đích chính là duy trì sự đồng thuận giữa các sổ cái ledger, nhằm khắc phục những điểm yếu
của hệ thống DAG.
Các khối chụp nhanh (snapshot blocks) được tạo ra bởi các nút (node) tham gia vào quá
trình tạo sự đồng thuận của mạng lưới Vite. Những nút này được gọi là Snapshot block
producer (SBP). SBP tạo ra các khối với lịch sử giao dịch và lưu trữ các giao dịch trên chuỗi
khối.
Các nút SBP được trao thưởng bằng Vite, dựa theo số lượng khối mà nút tạo ra. Phần lớn
các khối được tạo ra bởi các SBP trong tốp 25, do đó, không phải SBP nào cũng thực hiện
khối lượng việc như nhau. Số lượng khối tỉ lệ thuận với phần thưởng, và các SBP tăng hạng
nhờ vào khối lượng phiếu bầu của người dùng Vite; mỗi một Vite là một phiếu cho SBP.
SBP Vitamin Coin được hỗ trợ bởi Vite vào tháng 9, năm 2021. Người dùng Vite có thể ủng
hộ dự án VITC bằng cách bỏ phiếu cho SBP VITC. Trong vòng một tháng, SBP của Vitamin
Coin đã lọt vào tốp 10 trong số các SBP có trên mạng lưới Vite.
Vitamin Coin có được phần thưởng SBP giúp chúng tôi trở thành đồng coin meme đầu tiên
có thể tự chủ và ổn định nguồn vốn cho các kế hoạch phát triển mà không cần bán một
token VITC nào. Điều này đồng nghĩa rằng chúng tôi có thể giảm bớt phụ thuộc vào những
nguồn vốn cần thiết thường thấy trong cộng đồng tiền mã hoá.

Tổ chức tự trị phi tập trung - Decentralized Autonomous Organization (DAO)

Tổ chức tự trị phi tập trung Vitamin Coin (VITCDAO) là tổ chức DAO đầu tiên trên Vite,
hướng đến một nền tảng được điều hướng bởi cộng đồng, sử dụng VITC như một token
quản trị. Những thành viên trong tổ chức được nhận phần thưởng từ hai nguồn: phần
thưởng SBP hàng ngày từ SBP Vitamin Coin và khoản trích 2% phí giao dịch từ trang trao
đổi NFT VITC (VITCNFT). Trang này sẽ được vận hành trên nền tảng Vite và từ đó hưởng lợi
từ đặc tính không phí giao dịch của mạng lưới này. Quá trình phân phối được thể hiện như
trong sơ đồ dưới đây. Cách tiếp cận này cho phép tổ chức DAO trở nên tự chủ vì có thể tự
hỗ trợ bằng nền tảng Vite.

Từ tháng 2 năm 2022, kế hoạch phân phối phần thưởng SBP hàng ngày (Vite) sẽ được điều
chỉnh như sau:
•

50% sẽ được chia đều cho những người dùng Vite bỏ phiếu cho SBP Vitamin Coin

•

25% sẽ được giữ lại trong ngân sách của VITC

•

25% sẽ được gửi đến khối DAO

Thêm vào đó, 2% trích từ các giao dịch trên nền tảng VITCNFT sẽ được gửi đến khối DAO.

Nguồn tiền sau đó sẽ được phân phối như sau:
•

55% cho người dùng VITC/thành viên DAO. Phần thưởng mỗi người nhận được tương ứng
với lượng VITC mà người dùng hoặc thành viên DAO nắm giữ.

•

30% cho người bỏ phiếu. Lượng phiếu bầu sẽ được ghi nhận đều đặn theo lịch trình, và
người dùng/thành viên DAO phải đăng ký mỗi chu kỳ của quá trình bỏ phiếu. Một lượng
lớn nguồn tiền được giữ lại cho người bỏ phiếu, nhằm thúc đẩy việc bỏ phiếu và tham gia
vào tổ chức DAO.

•

15% cho các mục đích khác, bao gồm quyên góp cho các tổ chức từ thiện và những dự
án mà thành viên DAO đã chọn trong mỗi chu kỳ bỏ phiếu.

Mô hình kinh tế học của VITC

VITC được tạo ra với nguồn cung tối đa là 1 tỉ token; sẽ không có thêm một đồng VITC nào ngoài 1
tỉ token này. So với những đồng tiền mã hoá yêu cầu sức mạnh tính toán để “đào”, VITC sẽ có mức
phát thải các-bon đi-ô-xít thấp hơn.
Một phần lớn nguồn cung VITC hiện đang được quản lý bởi nhóm Vitamin Coin. Những token này
sẽ sớm được thêm vào một hợp đồng thông minh trên Vite. Thời gian sớm nhất để thực hiện điều
này được dự tính là vào quý 4 của năm 2021, sau khi quá trình hard fork (việc nâng cấp, thay đổi
giao thức hệ thống, tạo ra một phiên bản chuỗi khối mới và tách biệt) sắp tới của Vite đã hoàn
thành. Bản nâng cấp này sẽ hiện thực hoá việc triển khai hợp đồng khoá lớn, điều vốn không khả
thi trên mạng lưới hiện tại. Nhóm Vitamin Coin đề cao sự minh bạch và luôn đề nghị người dùng và
các nhà đầu tư thường xuyên giám sát quá trình phân phối của VITC trên chuỗi khối.
Mục tiêu trong 5 năm tới của nhóm Vitamin Coin là phân phối 80% tổng nguồn cung VITC. Trong
năm thứ nhất và năm thứ hai, mỗi năm 25% tổng nguồn cung sẽ được phân bổ, và trong lịch trình
từ năm thứ 3 cho đến năm thứ 5, mỗi năm nhóm sẽ giải ngân 10% tổng cung. Lượng VITC chưa
được phát hành trong mỗi năm của chu kỳ này sẽ được giữ lại và dùng vào quá trình phân phối
của năm thứ 6, và tiếp tục. Quá trình này được lên kế hoạch nhằm duy trì nhịp phân phối linh hoạt
và đều đặn. Mọi thay đổi sẽ được thực hiện sau khi thông báo đã được đưa ra trên mọi nền tảng
truyền thông của chúng tôi.
Một lượng VITC (tổng cộng 20%) được giữ lại cho ngân sách VITC. Nguồn tiền này sẽ được dùng
để chi trả trong quá trình phát triển dự án và cộng đồng, chẳng hạn như đăng ký sàn giao dịch,
tạo thanh khoản, trả thưởng cho những người đóng góp không nằm trong nhóm Vitamin Coin.

Phần thưởng SBP

Ngoài khoản thưởng Vite theo ngày cho những người bỏ phiếu, nhóm Vitamin Coin còn thưởng
thêm token VITC. Phần thưởng VITC này sẽ được áp mức nhân dựa trên khoản thưởng Vite (x100,
x65, hoặc x25).
Tháng đầu tiên: 30% lượng Vite SBP Vitamin Coin được thưởng sẽ được phát cho những người bỏ
phiếu. Kèm theo phần thưởng Vite, người bỏ phiếu còn được thưởng một lượng VITC bằng 100 lần
phần thưởng Vite. Nếu phần thưởng Vite mỗi ngày là 1 Vite, khoản thưởng VITC sẽ là 100 VITC mỗi
ngày.
Tháng thứ hai (từ ngày 15 tháng 10, năm 2021): 40% lượng Vite SBP Vitamin Coin được thưởng sẽ
được phát cho những người bỏ phiếu; mức thưởng VITC là x65.
Tháng thứ ba (từ ngày 15 tháng 11, năm 2021): 45% lượng Vite SBP Vitamin Coin được thưởng sẽ
được phát cho những người bỏ phiếu; mức thưởng VITC là x25.
Tháng thứ hai (từ ngày 15 tháng 12, năm 2021): 50% lượng Vite SBP Vitamin Coin được thưởng sẽ
được phát cho những người bỏ phiếu; mức thưởng VITC chưa được xác định.

Cộng đồng
Vitamin Coin hiện đang áp dụng nhiều hình thức phân phối khác nhau: dùng để thưởng cho các
hoạt động có lợi cho sức khoẻ, hoạt động trên các kênh mạng xã hội, và nhiều hoạt động khác. Tại
thời điểm này, hầu hết các hình thức trên diễn ra trên Discord và Twitter. Điều này tuân theo mục
tiêu cốt lõi của chúng tôi là xây dựng và bồi dưỡng những giá trị cá nhân cho các thành viên cộng
đồng. Chúng tôi không ngừng đầu tư những gì tốt nhất cho cộng đồng, không chỉ tiền bạc mà còn
cả công sức và thời gian. Chỉ trong một thời gian ngắn, chúng tôi đã thành công trong việc tạo
dựng một môi trường thân thiện và tích cực cho tất cả mọi người.

Vòi (faucet)
Hiện có hai vòi VITC đang hoạt động:
- Vòi Discord, dành cho những thành viên trong cộng đồng Discord.
- Vòi web công cộng, ai cũng có thể sử dụng.

“Bằng chứng mồ hôi” – “Proof of sweat”
Nhằm cổ vũ lối sống có lợi cho sức khoẻ, chúng tôi đem đến sáng kiến “bằng chứng mồ hôi” cho
cộng đồng Discord. Thành viên khi đạt đủ điều kiện sẽ được trao thưởng bằng VITC nếu đưa ra
bằng chứng về việc tập thể thao trong ngày (bằng ảnh chụp màn hình).
Mục đích chính của “bằng chứng mồ hôi” là để động viên các thành viên tạo dựng và duy trì thói
quen thực hiện các hoạt động thể chất vốn là một phần quan trọng giúp duy trì và phát triển một
cơ thể khoẻ mạnh. Chúng tôi hy vọng rằng động lực này sẽ làm các thành viên chú trọng tới sức
khoẻ của mình hơn và nỗ lực và cải thiện chế độ tập luyện thường ngày.

Ứng dụng VITC “Cùng vận động” (“Let’s Get Moving”)
Chúng tôi hiện đang phát trển một ứng dụng tự động trả thưởng cho việc tập thể dục, có thể sử
dụng ở không gian trong nhà. Phần thưởng sẽ phụ thuộc vào thời lượng tập luyện của người dùng.
Sẽ có hai điểm mạnh mà ứng dụng này đem lại. Thứ nhất, nó sẽ thay thế cho công việc trả thưởng
“bằng chứng mồ hôi” thủ công mà những người quản trị VITC đang thực hiện. Thứ hai, những người
tập luyện nhiều sẽ được thưởng nhiều hơn, so với mức 250 VITC của “bằng chứng mồ hôi” trên
Discord (bất kể cường độ và thời lượng; để được thưởng, người dùng phải cung cấp bằng chứng
hợp lệ và đáp ứng các yêu cầu tối thiểu được đề ra).

Tóm tắt

• Vitamin Coin (VITC) là một token meme chú trọng sức khoẻ trên mạng lưới Vite.

• Giao dịch VITC (gửi và nhận) nhanh và không mất phí.

• VITC là một SBP (Snapshot block producer – những nút (node) tham gia vào
quá trình kiến tạo đồng thuận của Vite) trên mạng lưới Vite. Bỏ phiếu cho SBP
Vitamin Coin sẽ được thưởng Vite và VITC hàng ngày.

• VITC sẽ là một tổ chức tự trị phi tập trung - Decentralized Autonomous
Organization (DAO). Người sở hữu VITC có thể trở thành một thành viên DAO;
khối lượng phiếu bầu của người bỏ phiếu tương ứng với lượng VITC nắm giữ.
Thành viên DAO được nhận thưởng cho việc tham gia quán lý.

• Mọi hoạt động chính và những bước tiến của VITC đều dựa vào cộng đồng. Hãy
ghé thăm chúng tôi trên Discord, Reddit, Telegram và Twitter.

