Sağlığınız zenginliğiniz olsun!

Vitamin Coin'e (VITC) Giriş
Vitamin Coin (VITC), VITE blok zincirindeki bir tokendir. 2021'de kripto para birimi
alanında sağlık konusunda farkındalık yaratmaya çalışan bir VITE meraklısı olan
1appleaday tarafından oluşturulmuştur.
VITC küçük bir başlangıç yapmış olsa da artık hem zihinsel hem de fiziksel olarak sağlıklı
yaşamaya odaklanan özel bir topluluğa sahip olmuştur. Finansal değere odaklanan
diğer birçok kripto para biriminden farklı olarak VITC, değerli hissettiren bir şey inşa
etmeye ve geliştirmeye çalışır. Bu, projemizin ve topluluk gelişmelerimizin ana yol
gösterici ilkesidir.
VITC'nin ikincil amacı, blok zincir teknolojileri, özellikle de ücretler ve uzun işlem süreleri
olmadan çalışabilenler hakkında genel eğitim sağlamaktır. Bu amaçların, birçok
alternatife kıyasla kripto para birimi alanına daha erişilebilir bir giriş noktası olduğuna
inanıyoruz.

VITE platformu
VITE, şu anda saniyede 1172'ye kadar işlem yapabilen, yeni nesil yüksek verimli, düşük
gecikme süreli, ölçeklenebilir bir ağdır. VITE, ağdaki her hesaba kendi blok zincirini
sağlayan bir "Yönlendirilmiş Döngüsel Grafik" (DAG) defter yapısı kullanır. Madencilerin
blok oluşturmak için rekabet etmesini sağlamak yerine, yalnızca hesap sahibi blok
zincirine blok ekleyebilir. Bu, nispeten daha hızlı işlem süreleri sağlar. Daha genel olarak,
DAG mimarisi daha fazla ölçeklenebilirlik, daha az enerji kullanımı, ücretsiz ve mikro
işlem olasılığı sağlar. Bu sistemin birçok alternatif kripto para ağından daha üstün
olduğuna inanıyoruz.
Ücretsiz bir DAG'nin sorunlarından biri, kullanıcıların ağa düşük maliyetle (yani elektrik
kullanımı) işlemlerle spam gönderebilmesidir. Bunu önlemek için VITE, "Quota" adlı yeni
bir mekanizma uygulamıştır. Quota, VITE zincirinin çalışmasını sağlayan "yakıttır".
Minimum 134 VITE stake edilerek alınır ve bir kullanıcının işlemler için gerekli olan Proofof-Work'ü (PoW) atlamasını sağlar. Bu, kaynak maliyetlerini artırarak spam işlemlerini
önemli ölçüde engeller.

VITE'deki benzersiz ve önemli bir yapı, "anlık görüntü" mekanizmasıdır: ana işlevi, DAG
sisteminin bir zayıflığını ortadan kaldırmak için VITE defterleri arasında fikir birliği
sağlamaktır.
Anlık görüntü blokları, VITE'nin fikir birliğine katılan düğümler tarafından oluşturulur. Bu
düğümlere Anlık Görüntü Blok Üreticileri (SBP'ler) denir. SBP'ler, içinde işlemler bulunan
bloklar oluşturarak işlemleri blok zincirinde kaydeder.
SBP'ler ürettikleri blok sayısına göre (VITE olarak) ödüllendirilir. Bununla birlikte, tüm
SBP'ler eşit değildir- ilk 25 SBP tarafından önemli ölçüde daha fazla blok üretilir. Ve bu,
daha büyük ödüle karşılık gelir. SBP'ler, VITE sahiplerinden oy alarak sıralamada yükselir;
her VITE, bir SBP için bir oydur.
VITC, Eylül 2021'de bir SBP olarak VITE tarafından desteklenmiştir. VITE sahipleri, oy
ağırlıklarını Vitamin Coin SBP'ye devrederek VITC projesini destekleyebilirler. Bir ay içinde
VITC, VITE ağındaki en iyi 10 SBP'den biri olmuştur.
SBP'yi alan Vitamin Coin, bizi projenin gelişimini ilerletmek için kendi jetonlarını satmaya
gerek kalmadan kendi kendine yeterli olan ilk meme jetonu yapıyor. Bu, kripto
topluluklarında sıklıkla görülen bir ev-token geliştirme fonuna olan ihtiyacı azaltmamızı
sağlar.

Vitamin Coin Merkezi Olmayan Otonom Organizasyon (VITCDAO)
TVitamin Coin Merkezi Olmayan Otonom Organizasyon (VITCDAO), VITE'de türünün ilk
örneğidir. VITC'yi bir yönetişim belirteci olarak kullanan topluluk odaklı bir platform
olmayı hedefliyor. Kayıtlı DAO üyeleri iki kaynaktan gelir elde edecek: biri yukarıda
bahsedilen SBP günlük ödülleri ve diğeri, önerilen VITC NFT pazarından (VITCNFT) %2
satış ücretinin bölünmesidir. Bu pazar, ücretsiz NFT işlemlerini mümkün kılacak olan VITE
ağı üzerinde olacaktır. Dağıtım yapısı aşağıdaki grafikte özetlenmiştir. Bu yaklaşım,
DAO'ya güç sağlamak için VITE'nin kendisini kullanarak DAO'nun kendi kendini idame
ettirmesini sağlar.

Ocak 2022'den itibaren günlük SBP ödüllerinin dağılımı (VITE bazında) aşağıdaki gibi
olacaktır:
• Vitamin Coin SBP'ye oy veren VITE sahiplerine %50'si gönderilecek
• %25'i Hazine'de kalacak
• %25'i DAO havuzuna gönderilecek
Ayrıca, yaklaşan VITCNFT platformundaki NFT satışlarından elde edilen ücretlerin %2'si
DAO havuzuna gönderilecek.
Bu fonlar aşağıdaki şekilde dağıtılır:
• Sahiplere / DAO üyelerine %55. Her bir sahibinin aldığı miktar, sahip oldukları VITC
miktarı ile orantılıdır.
• Kayıtlı seçmenlere %30. Oylar düzenli aralıklarla yapılacak ve sahipleri / DAO üyeleri
her oylama döngüsünde kayıt yaptırmak zorunda kalacak. DAO yönetimine oy vermeyi
ve katılımı teşvik etmek için fonların önemli bir kısmı kayıtlı seçmenlere ayrılmıştır.
• Çeşitli girişimler için %15. Bunlar, DAO üyelerinin her oylama döngüsü sırasında
seçtikleri hayır kurumlarına ve diğer kuruluşlara yapılan bağışları içerebilir.
Ocak 2022'den itibaren günlük SBP ödüllerinin dağılımı (VITE bazında) aşağıdaki gibi

Tokenomics
VITC’nin, maksimum 1 milyar arzı vardır; bu miktardan fazlası asla var olmayacak. Önceden
belirlenmiş bir arza sahip olmak, pratikte, "madencilik" gerektiren kripto paralara kıyasla daha
düşük karbon ayak izi anlamına gelir.
VITC'nin toplam arzının büyük bir kısmı şu anda Vitamin Coin ekibinin kontrolü altındadır. Bu
tokenlerin yakında bir VITE akıllı sözleşmesine yerleştirilmesi planlanıyor. Bunun mümkün olduğu
en erken tarih, VITE ağında yaklaşan bir mecburi çatallaşma'dan sonra olan 2021'in 4.
çeyreğindedir. Bu çatallaşma, mevcut VITE Mainnet'inde konuşlandırılamayan büyük kilitleme
sözleşmesinin konuşlandırılmasını sağlamak için gereklidir. Vitamin Coin ekibi şeffaflığa değer
veriyor ve sahiplerini ve yatırımcılarını VITC'nin halka açık blok zincirindeki dağıtımını düzenli
olarak izlemeye davet ediyor
Vitamin Coin ekibinin hedefi, önümüzdeki beş yıl boyunca toplam arzın %80'ini dağıtmaktır.
Dağıtım maksimumu şu anda birinci ve ikinci yıllar için her biri %25 ve üçüncü ila beşinci yıllar
için her biri %10'dur. Bir yılın sonunda dağıtılmayan jetonlar yeniden kilitlenecek ve 6. yılda
dağıtıma eklenecektir. Bu çizelge, esnekliği ve sabit bir token dağıtım hızını korumak için
tasarlanmıştır. Elbette, tüm erişim platformlarımızda gerekli bildirim yapıldıktan sonra
değişiklikler yapılacaktır.
Bazı fonlar (toplam %20) VITC hazinesine ayrılmıştır. Hazine fonları, listeleme maliyetleri, likidite
ve ekip üyesi olmayan katkıda bulunanların ödemeleri gibi VITC projesinin ve topluluğunun
geliştirilmesi için kullanılacaktır.

Eş Zamanlı SBP ödülleri
Vitamin Coin SBP'ye oy veren VITE sahiplerine dağıtılan günlük VITE ödüllerine ek olarak, VITC
ekibi ayrıca VITC jetonlarının "yüklemelerini" sağlar. Bu ödüllere bir çarpan oranı (100x, 65x veya
25x) uygulanır.
İlk ay: Günlük SBP VITE ödüllerinin %30'u, Vitamin Coin SBP'sine oy veren adreslere
gönderilecektir. VITE ödülleri, 100x çarpan oranında VITC jetonlarıyla desteklenir. Vitamin Coin
SBP'si için oy vererek günlük 1 Vite alan biri otomatik olarak 100 VITC jetonu da alacak.
İkinci ay (15 Ekim 2021'den itibaren): Seçmenlere verilen SBP günlük VITE ödüllerinin %40'ı; 65x
VITC çarpanı.
Üçüncü ay (15 Kasım 2021'den itibaren): Seçmenlere verilen SBP günlük VITE ödüllerinin %45'i; 25x
VITC çarpanı.
Dördüncü ay (15 Aralık 2021'den itibaren): Seçmenlere verilen SBP günlük VITE ödüllerinin %50'si;
VITC çarpanı daha sonra belirtilecektir.

Topluluk
Vitamin Coin birçok dağıtım yöntemini araştırmaktadır: sağlıklı davranışı sürdürmek, sosyal
medya kanallarına katılım ve daha fazlası için ödül olarak kullanılmak bunlara örnek olarak
verilebilir. Bu noktada, dağıtımın çoğu Discord ve Twitter topluluklarımızda gerçekleşir. Bu,
üyelerimize kişisel değer katan bir şey inşa etmek ve geliştirmek için temel yol gösterici ilkemiz
ile uyumludur. Bu nedenle, topluluğumuza yalnızca finansal olarak değil, aynı zamanda
zamanımız ve çabamızla da büyük yatırım yapıyoruz. Kısa sürede tüm üyeler için samimi ve
keyifli bir alan yaratmayı başardık.

Musluklar
Şu anda iki adet aktif musluk vardır bunlar:
• Discord topluluğumuzun üyeleri için, Discord musluğu.
• Halka açık bir web musluğu.

"Ter dökmenin kanıtı”
Sağlıklı yaşamı teşvik etmek için Discord topluluğumuza bir “ter dökmenin kanıtı” fikrini
sunduk. Topluluğumuzun üyeleri, o gün döktükleri terleri ekran görüntüleri aracılığıyla
sağladıkları zaman VITC ile ödüllendirilecektir.
“Ter dökmenin kanıtı” fikrinin temel amacı, üyelerimizi sağlık için çok önemli olan günlük bir
fiziksel aktivite alışkanlığı yaratmaya ve sürdürmeye teşvik etmektir. Bu olumlu destek ile
üyelerimizin sağlıklarına daha fazla dikkat edeceklerini ve hatta düzenli egzersiz programlarını
genişleteceklerini umuyoruz.

VITC “Haydi Harekete Geçelim” Uygulaması
Şu anda egzersiz için otomatik ödemeler için bir ev içi uygulama geliştiriyoruz. Bu ödemeler,
üyelerimizin yaptığı egzersiz miktarına bağlı olacaktır. Bunun iki faydası vardır. İlk olarak,
manuel "ter dökmenin kanıtı" ödemelerine olan ihtiyacı ortadan kaldıracaktır. İkincisi, daha
fazla egzersiz yapanların daha fazla ödül almasını sağlayacaktır ("ter dökmenin kanıtı"

Özet
• Vitamin Coin (VITC), VITE ağında sağlık merkezli bir meme tokenidir.
• VITC işlemleri hızlı ve masrafsızdır.
• VITC, VITE ağındaki bir Anlık Görüntü Blok Üreticisidir (SBP). Vitamin Coin
SBP’ye oy vermek, günlük VITE ve VITC ödülleri verir.
• VITC ayrıca bir Merkezi Olmayan Otonom Organizasyon (DAO) olacaktır.
VITC sahipleri, DAO üyesi olma şansına sahiptir ve üye olduktan sonra sahip
oldukları VITC miktarına göre oy ağırlığına sahiptir. DAO üyeleri ayrıca
yönetime katıldıkları için ödüller alacaklar.
• VITC'nin birincil faaliyetleri ve gelişmeleri kendi topluluğunda olacaktır.
Discord, Reddit, Telegram ve Twitter'da bizi ziyaret edin.

