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Gambar Bergerak telah ada selama lebih dari satu abad. Teknologi untuk 
membuat, menangkap, dan menampilkan gambar-gambar ini telah 
berevolusi dengan cepat seiring berjalannya waktu. Namun, model bisnis 
yang sesuai dengan konten yang didistribusikan belum. Bahkan, model 
bisnis yang sesuai dengan konten yang didistribusikan, dibeli, dibayar dan 
bagaimana itu dikonsumsi telah berubah sangat sedikit.

Hari ini, penonton membeli tiket masuk ke bioskop atau membeli hak untuk 
acara bayar per tayang. Produsen dan distributor konten mulai dari operator 
tv kabel hingga penyedia tv satelit ke perusahaan telekomunikasi, semuanya 
memperkirakan pendapatan berdasarkan jumlah penonton berbayar yang 
dapat mereka tarik. Bahkan munculnya Internet tidak mengubah model 100 
tahun lalu ditambah pendapatan yang membentuk dasar bagi 
pendapatan pendapatan video saat ini di mana produsen konten 
membayar pengiklan untuk menarik penonton dan di mana penonton 
membayar untuk menonton.

Hari ini pengiklan membayar untuk menempatkan iklan mereka di dekat 
dengan titik minat konsumen di situs web yang mereka tawarkan. Pengiklan 
melakukan ini menggunakan penempatan produk, iklan kontekstual, dan 
iklan interstisial. Kedekatan video dengan iklan memungkinkan beberapa 
operator video untuk menawarkan konten secara gratis. Sponsor 
membayar ke ruang layar untuk menampilkan iklan. Harapannya adalah 
bahwa iklan ditempatkan seperti menangkap perhatian pemirsa. Ini 
mensubsidi biaya operasional penyedia video. Ini memungkinkan pemirsa 
untuk menonton tanpa membayar. Hari ini, orang-orang menonton video 
secara gratis, tapi harus melihat beberapa iklan.

Model tampilan gratis yang didukung iklan saat ini adalah standar industri 
Internet. Namun, masih ada tiga masalah utama dengan model dalam 
kondisi saat ini.
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VIT – PENINGKATAN PERHATIAN EKONOMI

"Gratis itu bagus - Bukankah itu cukup baik."
- Stuart Duncan, CEO, Vice Industry Token dan blockchain

Perhatian penonton yang autentik adalah sumber daya paling berharga dalam industri 
video. Ini dapat dipecah menjadi tiga kata, "bola mata, bola mata, bola mata". Sebagian 
besar situs berita, olahraga, media sosial, dan hiburan di Internet saat ini menampilkan 
platform video. Di antara situs-situs ini, persaingan untuk perhatian penonton sangat ketat.

Seperti apa model monetisasi baru untuk VIT? VIT, dirancang untuk memusatkan kembali 
monetisasi untuk konten video gratis diantara keinginan khusus penonton. VIT telah 
menciptakan platform distribusi token cryptocurrency terdesentralisasi yang memberi 
penghargaan kepada setiap pemegang kepentingan di industri konten video - dari amatir 
hingga profesional - dengan menangkap keterlibatan penonton asli di titik persimpangan 
dengan berbagai bentuk "Perhatian Ekonomi" yang baru muncul dalam apa yang kita 
sebut Proof of view (PoV), Proof of Brain (PoB) semuanya menggunakan konsensus 
Delegasi Proof of Stake (DPoS) melalui sesuatu yang kita sebut Witness Nodes.

Landasan VIT dibangun di atas "fork" kode yang menggerakkan blockchain Steem open-
source, yang menghasilkan dan mendistribusikan token Steem sebagai pengguna 
memakai konten internet, secara bersamaan merekam bukti interaksi seperti PoV dan PoB 
pada buku besar. Pada intinya, VIT telah menggunakan kode open-source yang 
menggerakkan jaringan Steem untuk memenuhi kebutuhan spesifik dari seluruh industri 
video.

Vice Industry awards tokens disebut "VIT" kepada setiap pemegang dalam distribusi konten 
video dan rantai transaksi. Ini termasuk penonton, produsen konten, pengiklan, distributor, 
pemegang lisensi dan bahkan artis. Kami memberi hak cipta pada frasa "Get Paid To 
Watch Porn" untuk menekankan manfaat platform VIT bagi pemirsa konten. Proses 
merekam dan mengautentikasi interaksi pemirsa pada buku besar melalui pembuatan 
token VIT juga memungkinkan produsen konten untuk mengidentifikasi preferensi 
penonton secara lebih akurat, memungkinkan mereka untuk menyempurnakan dan 
membuat konten yang lebih baik bagi penonton, dll.

Untuk memulai jaringan VIT, VIT menciptakan hubungan dengan produsen dan 
pengembang video utama termasuk membuat dan bekerja dengan pembuat situs 
seperti YouTube, Facebook, dan banyak lagi untuk mengesahkan dan membayar orang 
untuk mendapatkan perhatian mereka sebagai penonton. VIT juga menawarkan 
program bantuan B2B kepada produsen konten untuk mengintegrasikan VIT ke dalam 
strategi monetisasi web mereka sendiri.

1. TERLALU BANYAK TANGAN DI POT
Itu tidak sesederhana pengiklan yang membayar produser konten. Lebih dari itu, 
melibatkan pengiklan membayar jaringan, dan jaringan periklanan membayar agen dari 
produsen konten. Akhirnya, pendapatan mengalir ke produser konten. Masing-masing dari 
pihak-pihak ini mengambil jalan pintas atau mereka memiliki jaringan distribusi dan 
menyimpan semuanya. Karena produser konten sering tidak mengontrol atau memiliki 
jaringan distribusi, sangat sedikit pendapatan yang dibagikan dengan produsen konten.

Anehnya, sebagian besar pendapatan dalam industri video online tidak dihasilkan oleh 
konten. Sebagian besar pendapatan online dihasilkan dengan mengumpulkan data 
besar pada penonton dan menjualnya kembali dengan menghasilkan traffic dan 
menjualnya kembali kepada orang lain bahkan mungkin untuk bersaing dalam vertikal 
bisnis (Facebook, Google, dll.). Ini adalah bisnis besar yang menghasilkan miliaran 
pendapatan dan di mana pemasang iklan memperoleh pendapatan sangat sedikit, 
produser konten mendapatkan lebih sedikit dan penonton sama sekali tidak menghasilkan 
apapun.

Alih-alih meningkatkan kualitas produksi konten, bisnis saat ini mengecewakan hampir 
semua produsen konten mengurangi insentif untuk membuat konten berkualitas sebagai 
pendapatan bersih yang berkurang bahkan tidak mendapatkan apapun. Ini adalah 
masalah bagi produsen konten yang menyediakan konten untuk agregator seperti 
Facebook, YouTube dan Google dan banyak lagi.

2. INI BUKAN TENTANG PENONTON
Semejak penonton tidak membayar konten pada situs, pengiklan dapat mengontrol 
konten mana yang mendapat sponsor. Pengiklan yang mengontrol konten yang 
disediakan secara gratis. Penonton dapat menonton konten gratis. Namun, proses kurasi 
lebih diarahkan untuk menunjukkan kepada penonton jenis iklan apa yang mereka 
inginkan atau mungkin tertarik dengan mencari tahu secara algoritme dan mencari tahu 
kebiasaan mereka di Internet. Saat ini, minat penonton dan kekhawatiran nyata adalah 
yang paling sekunder.

3. KETERLIBATAN PENGGUNA TERBATAS
Ketika pasokan program video di Internet terbatas, mudah membuat pengguna agar 
membayar untuk menonton. Semakin banyak konten tersedia, mudah untuk menyediakan 
konten secara gratis dengan mendukung iklan dan spanduk, pop-up, dan pop-under. 
Arloji untuk sistem gratis telah pasti menyebabkan kejenuhan pasar dengan konten 
berkualitas rendah dan "klik bait" ??. Meskipun hampir 100% platform video menampilkan 
iklan, ini tidak berarti penonton menonton iklan. penonton sering mengganti windows atau 
menggunakan perangkat lunak pemblokiran iklan. Penonton tidak menonton atau 
bahkan tidak menonton iklan. Akibatnya, nilai yang diperoleh pengiklan untuk dolar iklan 
mereka dipertanyakan. Sebagai konsekuensi langsung, biaya iklan menurun, mendorong 
pengiklan untuk menempatkan lebih banyak dan bahkan iklan yang lebih panjang untuk 
bersaing dengan perhatian masing-masing penonton. Kurangnya keterlibatan asli dengan 
iklan oleh penonton memaksa pengiklan untuk memikirkan kembali model monetisasi 
mereka karena rusak.
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VIT PORTAL

• Vice Industri akan merilis situs web portal yang mirip dengan situs STEEM.com yang tidak 
akan membawa materi orang dewasa di dalam platform Industri Video. Platform ini akan 
memanfaatkan basis data Chainbase / Graphene yang dioptimalkan untuk aplikasi 
blockchain untuk interaksi sosial dan teks, dan juga sistem File InterPlanetary (IPFS) untuk 
hosting dan pengiriman konten. Semua portal dan situs berikutnya akan meng-broadcast 
VIT untuk memungkinkan distribusi token kepada para pemegang kepentingan.

• Karena konten dan pengiriman konten IPFS terdesentralisasi dan dienkripsi, ia memiliki 
banyak keunggulan dibandingkan platform terpusat. Pengguna dengan layanan 
Internet sporadis atau tidak dapat diandalkan dapat mengakses file dengan cara dan 
kecepatan yang sama dengan pengguna Internet yang handal. Ini adalah kendala 
bagi pemirsa di daerah terpencil atau non-metropolitan.

•  Seperti dijelaskan di atas, semua peserta dalam semua aspek dari portal Industri Video 
dan situs akan memenuhi syarat untuk mendapatkan VIT.

• Operator node IPFS akan dapat membeli VIT dengan menyediakan layanan akses 
internet untuk portal operator.

• Operator node akan dapat mengakses VIT dengan mengintai node untuk melihat 
transaksi VIT di seluruh jaringan VIT.

• Vice Industri akan bekerja untuk mendukung blockchain VIT dan situs web dan konten 
dari mitra industri videonya. Protokol VIT adalah terbuka dan akan tersedia untuk konten 
konten yang ingin mengakses node VIT yang bermerek mereka sendiri, dalam bahasa 
apa pun - di blockchain yang sama. Selain itu, protokol VIT akan mengijinkan orang lain 
untuk menggunakan kode untuk mengeluarkan fungsionalitas off-chain lainnya. Opsi re-
branding tersedia untuk memberikan kesempatan yang luas bagi pihak-pihak yang 
ingin bekerja di seluruh dunia untuk membuat versi khusus dari portal Industri Video untuk 
kepentingan pengguna yang baik dari portal maupun protokol VIT. Mereka yang 
mengoperasikan node VIT akan dapat memperoleh transaksi yang diproses melalui 
setiap node.

• Protokol VIT akan mengalokasikan 3% dari VIT yang dihasilkan oleh penonton dan situs 
konten untuk afiliasi, situs web mitra, dan merek sebagai hadiah untuk hosting.

VIT

Mengapa menggunakan VIT bukan cryptocurrency lain? atau bahkan mata uang fiat? 
Fitur unik protokol VIT adalah kreasi dan distribusi token kepada semua pemegang 
kepentingan di industri yang berfungsi baik sebagai bukti keterlibatan dengan konten dan 
mekanisme pembayaran.

Fitur utama dari protokol VIT adalah kolam hadiah VIT dan buku besar VIT. Pungutan 
imbalan VIT memastikan alokasi VIT yang instan dan transparan kepada para pemegang 
kepentingan sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan. Protokol VIT mampu merekam 
lebih dari 100.000 transaksi per detik!

Buku besar VIT mencatat poin-poin perilaku pengguna seperti aktivitas sosial, suka, upvote, 
komentar, konten preferensi, dan metadata transaksi dan pengetahuan lainnya. Sistem 
analisis lalu lintas situs web hanya menggunakan kata-kata kunci, seperti jumlah 
penayangan dan klik, tetapi tidak mengizinkan produsen konten untuk memberikan 
informasi kepada orang-orang yang sangat terlibat dengan konten nyata. Protokol VIT 
memungkinkan produsen untuk memberikan informasi kepada mereka secara real time, 
menyediakan data kumpulan yang jauh lebih kaya. Protokol VIT analisis memungkinkan 
web untuk memungkinkan produsen memalui dan memanfaatkan data VIT, untuk 
menyempurnakan konten yang mereka tawarkan dan lebih akurat.

VIT percaya bahwa pemirsa yang dibayar untuk perhatian mereka akan menghabiskan 
lebih banyak waktu terlibat dengan platform yang terhubung dengan VIT, akan lebih 
cenderung membeli konten yang mereka sukai dan bahkan akan memberikan informasi 
yang lebih baik dalam lingkaran umpan balik yang berkelanjutan jika mereka dibayar. 
Selain itu, produsen konten akan dapat mengumpulkan dan menjual data kaya ke 
produsen konten lain atau bahkan ke pemilik situs lain. Data ini akan laku di sejumlah 
vertikal bisnis Internet yang tidak terbatas. Pengiklan akhirnya akan tahu iklan apa yang 
berfungsi dan program apa yang akan menjadi kendaraan terbaik untuk penawaran iklan 
mereka untuk dipromosikan. Pepatah lama "Kami tahu bahwa setengah dari iklan yang 
kami lakukan berhasil - kami tidak tahu bagian mana yang" akan diganti dengan "Kami 
tahu persis apa yang berhasil bagi kami".

Semua mitra konten dan pemilik situs web VIT akan menanamkan VIT di situs web mereka, 
dan akan menghormati VIT sebagai alat pembayaran untuk konten premium di jaringan 
mereka. VIT juga akan didukung oleh semakin banyak video portal VIT yang beroperasi 
dengan cara yang sama persis.

VIT memiliki keuntungan besar dibandingkan penggunaan umum cryptocurrency karena 
ia dapat bekerja tidak hanya sebagai alat pembayaran dan pembelian, melainkan 
dapat diperoleh. Dengan demikian, VIT adalah solusi terbaik yang dapat digunakan untuk 
memberi hadiah dan membayar semua orang.
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