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Việc chiếu hình ảnh đã tồn tại trong hơn một thế kỷ. Công nghệ tạo, chụp và hiển thị 
những hình ảnh này đã nhanh chóng phát triển trong thời gian này. Tuy nhiên, mô hình 
kinh doanh theo các nội dung được phân phối đó thì chưa. Trong thực tế, mô hình kinh 
doanh theo nội dung được phân phối, mua, trả tiền và mức độ sử dụng thay đổi rất ít.

Ngày nay, người xem mua vé xem phim hoặc trả tiền cho mỗi lần xem. Nhà sản xuất 
và phân phối nội dung - từ nhà khai thác truyền hình cáp đến các nhà cung cấp truyền 
hình vệ tinh cho các công ty viễn thông đều dự báo doanh thu dựa trên số người xem 
trả tiền mà họ có thể thu hút. Ngay cả sự ra đời của Internet cũng không làm thay đổi 
mô hình kinh doanh 100 năm, cộng với việc tạo ra cơ sở cho doanh thu video ngày 
nay, nơi các nhà sản xuất nội dung trả tiền cho nhà quảng cáo để thu hút người xem 
và nơi người xem trả tiền để xem.

Các nhà quảng cáo ngày nay trả tiền để đặt quảng cáo của họ trong hoặc gần với điểm 
người tiêu dùng quan tâm trên các trang web nhất có thể; bao gồm bất kỳ video nào 
đang được cung cấp. Nhà quảng cáo thực hiện việc này bằng cách sử dụng vị trí sản 
phẩm, quảng cáo theo ngữ cảnh và quảng cáo chuyển tiếp. Sự gần gũi của video để 
quảng cáo cho phép một số nhà khai thác video cung cấp nội dung miễn phí. Nhà tài 
trợ trả tiền cho không gian màn hình để hiển thị quảng cáo. Hy vọng là quảng cáo 
được đặt như vậy sẽ thu hút sự chú ý của người xem. Điều này cung cấp cho chi phí 
hoạt động của nhà cung cấp video. Điều này cho phép người xem xem mà không phải 
trả tiền. Những ngày này, mọi người xem video miễn phí, do phải xem một vài quảng 
cáo.
Quảng cáo hỗ trợ mô hình xem miễn phí là tiêu chuẩn ngành công nghiệp Internet. Tuy 
nhiên, vẫn còn ba vấn đề lớn với mô hình này ở trạng thái hiện tại của nó.
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VIT – SỰ PHÁT TRIỂN CỦA NGÀNH KINH TẾ  CHÚ Ý

"Miễn phí là tốt - nó chỉ là không đủ tốt nữa."
- Stuart Duncan, Giám đốc điều hành, Vice Industry Token và blockchain
Sự chú ý của người xem đích thực là tài nguyên có giá trị nhất trong ngành video. Nó có thể
được chia thành ba từ, "nhãn cầu, nhãn cầu, nhãn cầu". Ngày nay phần lớn các trang web tin
tức, thể thao, truyền thông xã hội và giải trí trên nền tảng video  đều thông qua Internet. Trong
số các trang web này, sự cạnh tranh để có sự chú ý của người xem là khốc liệt.

Mô hình kiếm tiền mới của VIT trông như thế nào? VIT, được thiết kế để tập trung lại khả năng 
kiếm tiền cho nội dung video miễn phí xung quanh những mong muốn cụ thể của người xem. 
VIT đã tạo ra một nền tảng phân phối  tiền mã hóa phi tập trung cho mỗi bên liên quan trong 
ngành công nghiệp nội dung video - từ nghiệp dư đến chuyên nghiệp- bằng cách thu hút sự 
tham gia của người xem thực sự tại điểm giao nhau với các hình thức mới khác nhau. của View 
(PoV), Proof of Brain (PoB), tất cả đều sử dụng sự cơ chế đồng thuận DPoS thông qua một cái 
gì đó mà chúng ta gọi là Nhân Chứng.

Nền tảng của VIT được xây dựng từ việc tách ra mã nguồn mở Steem, chúng tạo ra và phân 
phối token khi người dùng sử dụng nội dung internet, đồng thời ghi lại bằng chứng tương tác 
như PoV và PoB trên sổ cái bất biến. Về bản chất, VIT đã phân chia mã nguồn mở để hỗ trợ cho 
mạng Steem để đáp ứng nhu cầu cụ thể của toàn bộ ngành video.

Vice Industry chi trả token được gọi là “VIT” cho mỗi bên liên quan trong chuỗi phân phối nội 
dung video và chuỗi giao dịch. Bao gồm người xem, nhà sản xuất nội dung, nhà quảng cáo, nhà 
phân phối, người được cấp phép và thậm chí là người biểu diễn. Chúng tôi có bản quyền cụm từ 
"Get Paid To Watch Porn ™" để nhấn mạnh lợi ích của nền tảng VIT dành cho người xem nội 
dung. Quá trình ghi và xác thực tương tác của người xem trên sổ cái thông qua việc tạo mã 
thông báo VIT cũng cho phép nhà sản xuất nội dung xác định chính xác hơn tùy chọn của người 
xem, cho phép họ tinh chỉnh và tạo nội dung tốt hơn cho người xem, v.v.

Để bắt đầu mạng VIT, VIT đang tạo mối quan hệ với các nhà sản xuất và các nhà phát triển 
video lớn bao gồm tạo và cộng tác với các như sản suất nội dụng trên YouTube, Facebook và 
nhiều trang khác để mã hóa và trả tiền cho người xem. VIT cũng cung cấp một chương trình hỗ 
trợ B2B cho các nhà sản xuất nội dung để tích hợp VIT vào các chiến lược kiếm tiền trên web 
của riêng họ.

1. QUÁ NHIỀU BÊN THAM GIA

Nó không đơn giản như nhà quảng cáo trả tiền cho nhà sản xuất nội dung. Thường xuyên hơn, nó 
liên quan đến việc nhà quảng cáo thanh toán một mạng quảng cáo và mạng quảng cáo trả tiền cho 
đại lý của nhà sản xuất nội dung. Cuối cùng doanh thu nhỏ giọt xuống nhà sản xuất nội dung. Mỗi 
bên trong số các bên tham gia cắt bớt đi, hoặc họ sở hữu mạng lưới phân phối và giữ tất cả. Bởi vì 
nhà sản xuất nội dung thường không kiểm soát hoặc sở hữu mạng lưới phân phối, nên rất ít doanh 
thu được chia sẻ với nhà sản xuất nội dung.

Đáng ngạc nhiên là phần lớn doanh thu trong ngành video trực tuyến không được tạo ra bởi nội 
dung. Phần lớn doanh thu trực tuyến được tạo ra bằng cách biên soạn dữ liệu lớn trên người xem 
và bán lại và bằng cách tạo lưu lượng truy cập và bán lại cho người khác ngay cả trong ngành dọc 
(Facebook, Google, v.v.). Đây là một doanh nghiệp khổng lồ tạo ra hàng tỷ khi doanh thu hàng tỷ 
và nhà quảng cáo kiếm được rất ít doanh thu, nhà sản xuất nội dung kiếm được ít hơn và người 
xem hoàn toàn không kiếm được gì.

Thay vì cải thiện chất lượng sản xuất nội dung, doanh nghiệp hiện tại làm thất vọng hầu như tất cả 
các nhà sản xuất nội dung và giảm động lực để tạo nội dung chất lượng vì doanh thu thuần không 
có gì. Đây là vấn đề đối với các nhà sản xuất nội dung, những người cung cấp nội dung cho các 
nhà tổng hợp như Facebook, YouTube và Google và nhiều người khác, nhiều hơn thế nữa.

2. NÓ KHÔNG PHẢI DÀNH CHO NGƯỜI XEM
Vì người xem không trả tiền cho nội dung trên trang web, nhà quảng cáo có thể kiểm soát nội dung 
nào được tài trợ. Nhà quảng cáo kiểm soát nội dung nào được cung cấp miễn phí. Người xem có 
thể xem nội dung miễn phí. Tuy nhiên, quy trình tuyển chọn hướng đến việc hiển thị cho người xem 
những loại quảng cáo họ đang có hoặc có thể quan tâm bằng cách theo dõi chúng theo thuật toán 
và theo dõi thói quen của họ trên Internet. Ngày nay, sở thích của người xem và mối quan tâm thực 
sự là hai yếu tố quan trọng nhất

3. HẠN CHẾ TRONG VIỆC TƯƠNG TÁC VỚI NGƯỜI DÙNG
Khi việc cung cấp chương trình video trên Internet bị hạn chế, thật dễ dàng để người dùng trả tiền 
để xem. Khi có thêm nhiều nội dung, bạn có thể dễ dàng cung cấp nội dung miễn phí với quảng 
cáo và biểu ngữ hỗ trợ, cửa sổ bật lên và cửa sổ bật xuống. Việc xem trên hệ thống miễn phí đã 
không thể tránh khỏi dẫn đến bão hòa của thị trường với nội dung chất lượng thấp và "click giả". 
Mặc dù gần 100% nền tảng video hiển thị quảng cáo, điều này không nhất thiết có nghĩa là người 
xem xem quảng cáo. Người xem thường chuyển cửa sổ hoặc sử dụng phần mềm chặn quảng cáo. 
Người xem bỏ qua hoặc thậm chí không thể xem quảng cáo. Kết quả là, câu hỏi được đặt ra cho 
giá trị nhà quảng cáo nhận được từ chi phi quảng cáo. Do hậu quả trực tiếp, chi phí quảng cáo 
giảm, khiến nhà quảng cáo đặt nhiều quảng cáo hơn và thậm chí dài hơn để cạnh tranh với sự chú 
ý của từng người xem. Việc thiếu sự tham gia chân thực với quảng cáo bởi người xem buộc các 
nhà quảng cáo phải suy nghĩ lại mô hình kiếm tiền của họ - bởi vì nó không còn hoạt động đúng.
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NỀN TẢNG VIT 

• Vice Industry sẽ khởi chạy một trang web cổng thông tin tương tự như trang web STEEM.com. 
Nền tảng sẽ sử dụng cơ sở dữ liệu Chainbase / Graphene được tối ưu hóa cho các ứng dụng 
blockchain để nắm bắt các tương tác và văn bản xã hội, cũng như giao thức hệ thống tập tin hành 
tinh liên (IPFS) để lưu trữ và phân phối nội dung. Tất cả các cổng thông tin và các trang tiếp theo sẽ 
tích hợp VIT để cho phép phân phối mã token cho các bên liên quan.

• Bởi vì lưu trữ và phân phối nội dung IPFS được phân cấp và mã hóa, nó có nhiều ưu điểm hơn 
các nền tảng tập trung. Người dùng không có dịch vụ Internet ổn định hoặc không đáng tin cậy có 
thể truy cập các tệp theo cùng cách thức và tốc độ với người dùng có kết nối Internet đáng tin cậy. 
Điều này loại bỏ các rào cản đối với người xem ở các khu vực xa xôi hoặc không phải đô thị.

• Như đã mô tả ở trên, tất cả những người tham gia trong tất cả các khía cạnh của các cổng và 
trang web của Video Industry sẽ đủ điều kiện để kiếm được VIT

• Các nhà khai thác nút I PFS sẽ có thể kiếm được VIT bằng cách cung cấp tài nguyên lưu trữ nội 
dung cho các nhà khai thác cổng thông tin.

• Các nhà khai thác nút nhân chứng sẽ có thể kiếm được VIT bằng cách bắt đầu các nút chứng kiến 
để chứng kiến các giao dịch VIT trên toàn bộ mạng lưới VIT.

• Vice Industry sẽ hoạt động như một kênh hỗ trợ cho VIT blockchain và các trang web và đối tác 
của nó. Giao thức VIT là nguồn mở và sẽ có sẵn cho các nhà sản xuất nội dung độc lập, người 
muốn tận dụng giao thức để chạy các nút VIT mang nhãn hiệu riêng của họ, bằng bất kỳ ngôn ngữ 
nào - trên cùng một blockchain. Ngoài ra, giao thức VIT sẽ cho phép người khác sửa đổi mã theo 
quyết định của họ để thêm chức năng off-chain khác. Lựa chọn tái xây dựng thương hiệu được 
cung cấp để cung cấp nhiều cơ hội cho các bên tham gia trên toàn thế giới để tạo ra các phiên bản 
chuyên biệt của cổng Công nghiệp Video nhằm mục đích làm phong phú thêm người dùng của cả 
cổng và giao thức VIT. Những người hoạt động các nút VIT sẽ có thể kiếm được cho các giao dịch 
được xử lý thông qua mỗi nút.

• Giao thức VIT sẽ phân bổ 3% VIT thu được bởi người xem và nhà sản xuất nội dung để liên kết, 
trang web đối tác và thương hiệu như một phần thưởng để lưu trữ.

VIT

Tại sao sử dụng VIT thay vì một tiền điện tử khác - hoặc thậm chí là một loại tiền tệ fiat? Tính năng 
độc đáo của giao thức VIT là tạo và phân phối mã thông báo cho tất cả các bên liên quan trong 
ngành cung cấp cả bằng chứng về sự tương tác với nội dung và cơ chế thanh toán.
Các tính năng chính của giao thức VIT là nhóm phần thưởng VIT và sổ kế toán VIT. Phần thưởng 
của VIT đảm bảo phân bổ VIT ngay lập tức và minh bạch cho các bên liên quan theo một bộ quy 
tắc cố định. Giao thức VIT có khả năng ghi hơn 100.000 giao dịch mỗi giây!
Sổ cái VIT ghi lại hành vi người dùng chi tiết - chẳng hạn như hoạt động xã hội, lượt thích, upvotes, 
nhận xét, tùy chọn nội dung và siêu dữ liệu có kiến   thức và giao dịch có giá trị khác. Hệ thống phân 
tích lưu lượng truy cập trang web truyền thống chỉ ghi lại số liệu tương tác một cách thụ động, như 
số lượt xem và số lần nhấp, nhưng không cho phép nhà sản xuất nội dung khuyến khích người 
xem tương tác sâu sắc với nội dung trong thời gian thực. VIT. Giao thức VIT cho phép nhà sản 
xuất thưởng cho người xem về đầu vào của họ trong thời gian thực, cung cấp nhiều bộ dữ liệu 
phong phú hơn. Giao thức VIT bao gồm phân tích lưu lượng truy cập web để cho phép nhà sản 
xuất tiếp thị và tận dụng dữ liệu của VIT, để tinh chỉnh nội dung họ cung cấp và nhắm mục tiêu 
chính xác hơn các tùy chọn của người xem.
VIT tin rằng những người xem được chú ý sẽ dành nhiều thời gian hơn để tham gia vào các nền 
tảng được kết nối VIT, sẽ có nhiều khả năng mua nội dung họ thích và thậm chí sẽ cung cấp thông 
tin tốt hơn trong vòng phản hồi liên tục nếu họ được thanh toán. Ngoài ra, các nhà sản xuất nội 
dung sẽ có thể tổng hợp và bán dữ liệu phong phú cho các nhà sản xuất nội dung khác hoặc thậm 
chí cho các chủ sở hữu trang web khác. Dữ liệu này sẽ được bán trên một số lượng không giới 
hạn các ngành dọc Internet. Cuối cùng, các nhà quảng cáo sẽ biết quảng cáo nào hoạt động và 
chương trình nào sẽ là phương tiện tốt nhất để quảng cáo của họ được quảng bá. Câu ngạn ngữ 
cũ của “Chúng tôi biết rằng một nửa quảng cáo chúng tôi làm việc - chúng tôi chỉ không biết một 
nửa” sẽ được thay thế bằng “Chúng tôi biết chính xác điều gì phù hợp với chúng tôi”.
Tất cả các đối tác nội dung và chủ sở hữu trang web của VIT sẽ nhúng hỗ trợ cho VIT trên trang 
web của họ và sẽ tôn vinh VIT như một phương tiện thanh toán cho nội dung cao cấp trong mạng 
của họ. VIT cũng sẽ được hỗ trợ bởi một số lượng lớn các cổng video VIT hoạt động theo cùng 
một cách.
VIT có một lợi thế rất lớn so với tiền điện tử sử dụng chung bởi vì nó có thể phục vụ không chỉ như 
một phương tiện trao đổi và thanh toán trong giao dịch mua và bán, nó có thể kiếm được. Như vậy, 
VIT một mình thu hút sự chú ý của mọi người xem dưới dạng mã thông báo tiện ích đại chúng có 
khả năng thưởng và trả tiền cho mọi người.
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