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Tầm nhìn và sứ mệnh của ANTCoin

Sứ mệnh của chúng tôi là trở thành một đồng tiền điện tử hàng đầu Việt Nam có giá trị và

có thể sử dụng trong và ngoài nước hiện nay. Chúng tôi đang cố gắng tạo ra một hệ thống

tài chính có thể thay thế, mở rộng, minh bạch, hiệu quả và toàn diện hơn. Ngoài ra thì phải

công bằng đối với tất cả mọi người.

Mục tiêu hướng đến

- Trong tương lai đồng ANTCoin sẽ dùng mã QR bảo mật tất cả các thông tin và

các giao dịch của người dùng. Bằng sự mã hóa riêng biệt của mã QR để đảm bảo

được tính an toàn tuyệt đối cho mọi thành viên sử dụng app Vipay để mua sắm và

liên kết chuyển lên các sàn để giao dịch.

- Thanh toán nhanh chóng bằng hệ thống tự động và xử lý liên tục 24/7 và hoàn

tất mọi giao dịch trên toàn quốc gia. Đồng thời các hệ sinh thái của đồng ANTCoin

tạo ra đều được liên kết và thanh toán 1 cách nhanh chóng và tiện lợi. Và app Vipay

chính là 1 cổng thanh toán cho tất cả các hệ sinh thái của đồng ANTCoin.

- Vipay lưu trữ tất cả các đồng tiền điện tử trong tương lai

- Khai thác đồng ANTCoin hoàn toàn miễn phí trên app Vipay. Các thành viên trên

toàn quốc đều tham gia trên app Vipay để khai thác đồng ANTCoin. Đồng thời các

thông tin của các thành viên đều được bảo mật theo cơ chế 2 lớp Smart OTP,

FaceID, đang phát triển thêm Tokenization, PCI DSS …

- Kết nối marketing cho các doanh nghiệp cùng nhau phát triển, chia sẻ dự án cho

người cùng sử dụng đồng điện tử.

- Kết nối hệ thống quảng cáo trong ví điện tử Vipay

- Tích hợp các đồng tiền điện tử vào Vipay qua các Smart-Contract với mức chi phí

cực thấp và tốc độ nhanh chóng

Thông tin cơ bản về đồng ANTCoin

- Ticker: ANTCoin

- Blockchain: ANTCoin Network

- Block time: 2s

- Tổng cung: 5.000.000.000.000 ANTCoin (5 ngàn tỷ đồng Ant)
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Bảng chi tiết số lượng ANTCoin được phân bổ

Số lượng đồng ANTCoin được phân bổ chi tiết như sau:

Người đào free (15%) 750.000.000.000 ANTCoin

Mua gói (25%) 1.250.000.000.000 ANTCoin

Phát triển hệ sinh thái (35%) 1.750.000.000.000 ANTCoin

Đội ngũ phát triển (25%) 1.250.000.000.000 ANTCoin

Chi tiết Phần trăm (%) Số lượng ANTCoin

Mining 11 % 550.000.000.000

Ads 8 % 400.000.000.000

Kết bạn 4 % 200.000.000.000

Giới thiệu người mới 8 % 400.000.000.000

Nhiệm vụ 9 % 450.000.000.000

Ưu điểm của đồng điện tử ANTCoin

- Tính thanh khoản cao, có thể mua bán một cách dễ dàng nhanh chóng

- Có thể mua đồng ANTCoin để tích trữ như 1 tài sản, có giá trị cao thì chúng ta

bán lại

- Bảo mật thông tin một cách tuyệt đổi tiết kiệm chi phí cho người dùng

- Số lượng khách hàng có thể quản lý được trong ví điện tử Vipay

- Giao dịch nhanh chóng chỉ trong 2s

- Thông tin được bảo mật trên Blockchain

- Có thể xem được giao dịch bất cứ lúc nào, minh bạch trong giao dịch

- Có tính năng thừa kế cho khách hàng
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- Giao dịch trong và ngoài nước

- Không thể làm giả hay bị đánh cắp được

- Liên kết đến các tất cả sàn lớn như Binance,Huobi... trong tương lai

- ANTCoin Token được ứng dụng mạnh vào thương mại điện tử và các ngành

giải trí công nghệ hiện đại 4.0 hiện nay

- Trở thành đồng tiền vượt trội trong những năm kế tiếp

Cách sở hữu đồng ANTCoin

Các cách sở hữu đồng ANTCoin như sau:

- Có thể mua từ các sàn giao dịch, có thể mua của những người đã sở hữu đồng

ANTCoin trước bạn.

- Tải app ví điện tử Vipay về để đào ANTCoin miễn phí mỗi ngày

- Cung cấp sản phẩm, dịch vụ cho ANTCoin Vipay để kiếm được đồng

ANTCoin thông qua số lượng sản phẩm của bạn

- Người thân bạn bè có thể tặng bạn đồng ANTCoin thông qua ví điện tử Vipay

- Giới thiệu bạn bè tham gia đào đồng ANT

- Trở thành đối tác trên các sàn thương mại điện tử

- Xem quảng cáo mỗi ngày để nhận đồng ANT

- Làm nhiệm vụ hệ thống ANTCoin giao phó để phát triển hệ thống AntCoin

Đào ANTCoin như thế nào?

Bạn phải có tài khoản Vipay. Có thể tải app Vipay thông qua CH Play và App Store.

- Bước 1: Đăng ký tài khoản Vipay bằng SĐT/Email

- Bước 2: Xác thực tài khoản bằng chứng minh nhân dân/hộ chiếu

- Bước 3: Tiến hành đào đồng ANTCoin

Đính kèm Video hướng dẫn đào đồng ANTCoin

LINK

Ví lưu trữ đồng ANTCoin

- Vipay
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- Metamask

- Tomo Wallet

- Trust Wallet

- ….

Một số đặc điểm khác của ANTCoin Network:

● Thời gian đóng 1 Blockchain: 2 giây.

● Phí giao dịch thấp: chỉ khoảng 1/100 so với Ethereum

Chính sách phần thưởng ANTCoin cho người đóng góp

Người dùng ANTCoin có thể đóng vai trò như người khai thác ANTCoin, khi mà giới

thiệu thêm người mới tải về và và nhắc nhở họ đào ANTCoin thường xuyên thì bạn sẽ

có phần thưởng. Còn các cá nhân thì vào app Vipay và khai thác 8 tiếng/lần khai thác,

tốc độ đào ban đầu là 1 ANTCoin. Số ANTCoin bạn đào sẽ là số lượng coin mà bạn

kiếm được.

Giới thiệu bạn bè là hình thức mà ANTCoin cũng đang áp dụng để thu hút thêm

nhiều người cùng đào thì như vậy gia tăng số lượng người đào coin và đồng điện tử

ANTCoin có thêm nhiều người biết đến nên giá trị của chúng sẽ tăng cao lên.

Phí giao dịch ANTCoin

Phí giao dịch ANTCoin hiện đang rất thấp hiện tại chỉ tốn 0,1 ANTCoin/ 1 giao dịch.
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Thành viên Vip

Thành viên Vip là những thành viên có đóng góp lớn cho hệ thống ví điện tử Vipay.

Lịch khai thác ANTCoin

Tổng số lượng ANTCoin ban đầu là 5.000.000.000.000 (5 ngàn tỷ)

Đối với ANTCoin thì bạn có thể khai thác sau mỗi 8 giờ đồng hồ, tương đương với 3

lần/ngày và 7 ngày/tuần.

Bạn mời càng nhiều người tham gia thì số coin mà bạn sở hữu được càng nhiều.

Nhiều người cùng tham gia đào coin với bạn thì số coin gia tăng của bạn cũng sẽ càng

nhanh.

Lộ trình của ANTCoin

Lộ trình của ANTCoin liên kết với nhiều sàn giao dịch phi tập trung có thể được tích

hợp sẵn và được hỗ trợ bởi ví điện tử Vipay.

Lộ trình đồng ANTCoin tăng 1$ trong những năm sắp tới và lên các sàn sau: Hotbit,

Ibank, bitforex, MXC, Gate, HitBTC, Bkex...
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Mô hình kinh tế ANTCoin

ANTCoin tìm cách cân bằng giữa việc tạo ra cảm giác khan hiếm cho ANTCoin,

trong khi vẫn đảm bảo rằng một số lượng lớn được giao dịch. Chúng tôi muốn đảm

bảo với các người dùng sẽ kiếm được nhiều ANTCoin hơn khi họ đóng góp cho

mạng.

Yêu cầu thiết kế mô hình kinh tế của ANTCoin:

● Đơn giản : Xây dựng một mô hình trực quan và minh bạch

● Phân phối công bằng : Cung cấp cho một lượng lớn dân số quan trọng trên

thế giới tiếp cận với ANTCoin.

● Sự khan hiếm : Tạo cảm giác khan hiếm để duy trì giá của ANTCoin theo

thời gian

● Thu nhập xứng đáng: Phần thưởng cho những đóng góp để xây dựng và duy

trì mạng lưới

ANTCoin – Nguồn Cung Cấp Tiền Điện Tử

Chính sách phát hành tiền điện tử ANTCoin theo công thức sau:

Tổng cung tối đa = M + A + FM + V + R + T + D = 5.000.000.000.000

M = Phần thưởng khai thác (Mining)

A = Phần thưởng khi xem số quảng cáo doanh nghiệp/cá nhân truyền tải

FM = tổng phần thưởng bạn bè cùng khai thác (Friend Mining)

V = tổng phần thưởng cho những đóng góp để xây dựng và duy trì mạng

lưới (VIP1-VIP20)

R = tổng phần thưởng giới thiệu (Referer)
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T = Nhiệm vụ dành cho người khai thác (Task)

D = tổng số phần thưởng dành cho nhà phát triển (Developer)

M = ∫ f (P) dx trong đó f là hàm suy giảm theo logarit

P = Số người tham gia hệ thống (ví dụ: người đầu tiên tham gia, người thứ

2 tham gia, v.v…)

A = ∫ f (P) dx trong đó f là hàm suy giảm theo logarit

FM = ∫ f (F) dx trong đó f là hàm suy giảm theo logarit

F = Số bạn bè đang khai thác trên hệ thống (Friends)

V = ∫ f (M*V1…V20) dx trong đó f là hàm suy giảm theo logarit

V1…V20: Là sự hỗ trợ, đóng góp bằng gói đầu tư để xây dựng và duy trì mạng lưới

R = r * M

r = tỷ lệ giới thiệu (Áp dụng khi giới thiệu những thành viên mới được xác thực vào

hệ thống)

T = ∫ f (M) dx trong đó f là hàm suy giảm theo logarit

D = t * (M + R)

t = tỷ lệ phần thưởng của nhà phát triển (25%)

M – Nguồn cung cấp khai thác (Dựa trên nguồn cung cấp khai thác cố định được khai

thác trên mỗi người)

Trái ngược với Bitcoin tạo ra nguồn cung tiền cố định cho toàn bộ dân số toàn cầu,

ANTCoin tạo ra nguồn cung ANTCoin cố định cho mỗi người tham gia mạng lưới lên

đến 10 Triệu người tham gia đầu tiên. Nói cách khác, đối với mỗi người tham gia
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Mạng ANTCoin, một lượng ANTCoin cố định được in sẵn. Nguồn cung cấp này sau

đó được phát hành trong suốt thời gian tồn tại của thành viên đó dựa trên mức độ

tham gia và đóng góp của họ vào phát triển mạng xã hội. Nguồn cung được phát hành

bằng cách sử dụng một hàm giảm dần theo cấp số nhân tương tự như Bitcoin trong

suốt thời gian tồn tại của thành viên.

A – Kết nối doanh nghiệp/cá nhân với cộng đồng mạng xã hội

Việc khuyến khích cộng đồng và trả thưởng cho mỗi quảng cáo được áp dụng. Chi phí

quảng cáo sẽ thay đổi phụ thuộc vào cộng đồng và giá trị của đồng ANTCoin khi đó.

FM – Kết bạn tạo thành 1 mạng xã hội lớn được xác thực danh tính trên nền tảng ví

điện tử Vipay

Mạng xã hội đóng một vai trò quan trọng trong việc truyền tải thông tin đến công

chúng. Mọi người có thể cập nhật tin tức, kiến thức, xu thế. Đồng thời giúp cải thiện

chất lượng và tốc độ của báo chí và dịch vụ công. Chúng ta có thể kết nối bạn bè, gia

đình, cộng đồng. Tăng cường tình yêu thương và hòa nhập, hội nhập quốc tế. Từ đây,

con người học được và cải thiện kỹ năng sống, kiến thức kinh doanh, giải trí. Gia tăng

thu nhập cho người dùng mạng xã hội qua quảng cáo có phí/miễn phí. Giúp tiết kiệm

kinh phí, thời gian, sức lao động và thân thiện với môi trường.

V – Phần thưởng cho người đóng góp để xây dựng và duy trì mạng lưới, hệ sinh thái.

Hệ thống có 20 cấp bậc V1 – V20, nguồn quỹ này để xây dựng hệ sinh thái của

ANTCoin. Với càng nhiều sự đóng góp. Hệ sinh thái càng được xây dựng nhanh

chóng và thành công hơn.

● N: số thứ tự gói của những người đóng góp, maximum of N = 1..20.

● V1, V2, .., VN: danh sách những gói dành cho người đóng góp.

● A1, A2, .., AN: Số quảng cáo mà người sở hữu các gói đã xem.

● FM1, FM2, .., FMN: Tối đa số bạn bè cùng mining theo các gói.
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● T1, T2, .., TN: Nhiệm vụ dành cho người sở hữu gói.

● X: Tổng thưởng dành cho người đóng góp.

Thưởng mỗi phiên 8h: Tổng lượng phát hành/còn lại. Mốc thời gian lộ trình 10 năm.

Số lượng thành viên tham gia (free/V)

Mỗi ngày (*3)

Mỗi tháng (*30)

Mỗi năm (*12)

T – Nhiệm vụ dành cho người khai thác

Các nhiệm vụ theo từng giai đoạn, mục tiêu phát triển người dùng và tăng tính áp

dụng của ANTCoin đối với các hệ sinh thái của ANTCoin và các hệ sinh thái

ANTCoin hợp tác. Phần thưởng dành cho người dùng cũng thay đổi dựa vào sự đóng

góp của họ về tài chính và công sức lao động.

R – Nguồn giới thiệu ()

Để một loại tiền tệ có giá trị, nó phải được phân phối rộng rãi. Để khuyến khích mục

tiêu này, giao thức cũng tạo ra một lượng ANTCoin cố định dùng làm phần thưởng

giới thiệu cho cả người giới thiệu và trọng tài (hoặc cả cha mẹ và con cái. Nhóm chia

sẻ này có thể được cả hai bên khai thác trong suốt thời gian của họ – khi cả hai các

bên đang tích cực khai thác. Cả người giới thiệu và trọng tài đều có thể dựa vào nhóm

này để tránh các mô hình bóc lột mà người giới thiệu có thể “làm mồi” cho trọng tài

của họ. Phần thưởng giới thiệu đóng vai trò như một động lực cấp mạng để phát triển

Mạng ANTCoin đồng thời khuyến khích sự tham gia của các thành viên trong việc

tích cực bảo vệ mạng.

D – Nguồn cung cấp phần thưởng cho nhà phát triển (Số ANTCoin bổ sung được đúc

để hỗ trợ quá trình phát triển liên tục)
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ANTCoin sẽ tài trợ cho sự phát triển liên tục của nó bằng “Phần thưởng dành cho nhà

phát triển” được đúc cùng với mỗi đồng tiền được đúc để khai thác và giới thiệu.

Theo truyền thống, các giao thức tiền điện tử đã tạo ra một lượng cung cấp cố định

ngay lập tức được đưa vào kho bạc. Vì tổng nguồn cung của ANTCoin phụ thuộc vào

số lượng thành viên trong mạng, nên ANTCoin dần dần kiếm phần thưởng dành cho

nhà phát triển của mình khi mạng mở rộng. Việc đúc tiền lũy tiến phần thưởng dành

cho nhà phát triển của ANTCoin nhằm điều chỉnh các ưu đãi của những người đóng

góp cho ANTCoin với tình trạng chung của mạng.

f là một hàm giảm theo lôgarit – các thành viên ban đầu kiếm được nhiều tiền hơn

Trong khi ANTCoin tìm cách tránh sự tập trung quá mức của cải, mạng lưới cũng tìm

cách thưởng cho các thành viên sớm hơn và những đóng góp của họ bằng một phần

tương đối lớn hơn của ANTCoin. Khi các mạng như ANTCoin còn trong thời kỳ đầu,

họ có xu hướng cung cấp tiện ích thấp hơn cho những người tham gia. Ví dụ, hãy

tưởng tượng có chiếc điện thoại đầu tiên trên thế giới. Nó sẽ là một sự đổi mới công

nghệ tuyệt vời nhưng không phải là cực kỳ hữu ích. Tuy nhiên, khi nhiều người mua

điện thoại hơn, mỗi chủ sở hữu điện thoại sẽ nhận được nhiều tiện ích hơn ngoài

mạng.

Để thưởng cho những người đến tham gia mạng sớm, phần thưởng khai thác cá nhân

của ANTCoin và phần thưởng giới thiệu giảm theo hàm của số lượng người trong

mạng. Nói cách khác, có một lượng ANTCoin nhất định được dành riêng cho mỗi “vị

trí” trong Mạng ANTCoin.
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