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TTC Foundation  (cùng với các chi nhánh, tập đoàn TTC) 
vào tháng 3 năm 2018 đã tạo và phát triển tiền thuật toán 
theo tiêu chuẩn ERC-20 (TTC token) đi kèm với giai đoạn 
phát triển ban đầu của dự án blockchain TTC đang được 
phát triển bởi tập đoàn TTC. Một số lượng token TTC đã 
được bán và phân phối thông qua các đợt bán khác nhau 
trong khoảng từ tháng 3 đến tháng 5 năm 2018 (đợt mở 
bán TTC). Thông tin chi tiết khác về TTC protocol và đợt mở 
bán TTC có trong sách trắng của TTC protocol có thể truy 
cập tại: 

https://d1u6eqogwsdivn.cloudfront.net/whitepaper_v1/
TTC_Whitepaper_EN.pdf. 

Sau khi kết thúc giai đoạn ban đầu của việc phát triển nền 
tảng TTC và liên quan đến việc ra mắt Mainnet của TTC, 
Tập đoàn TTC sẽ thực hiện việc hoán đổi token mà theo 
theo đó những token TTC hiện tại sẽ được hoán đổi thành 
tiền thuật toán trên nền tảng  TTC Blockchain (TTC Coins) 
và tiêu chuẩn TST-20 token tuân thủ tiêu chuẩn hay còn 
được được gọi là Acorn token đi kèm với nền tảng TTC. Vui 
lòng tham khảo sách trắng này để biết thêm chi tiết về đợt 
hoá đổi token lần này, cũng như các chức năng của từng 
TTC coin và Acorn token. 

Trọng tâm của bản sách trắng lần này của TTC sẽ được tập 
trung vào việc ra mắt TTC mainnet và đợt hoán đổi token. 

Khước từ trách nhiệm

https://d1u6eqogwsdivn.cloudfront.net/whitepaper_v1/TTC_Whitepaper_EN.pdf
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Bạn có thể tìm thấy trong sách trắng lần này những thông 
tin quan trọng về việc ra mắt mainnet và chuyển đổi token 
bao gồm nền tảng TTC, TTC coin, Acorn protocol và Arcon 
token, những thuật ngữ này sẽ đi kèm với định nghĩa và 
chức năng cụ thể. Tài liệu này nên được đọc kèm với những 
tài liệu đi kèm TTC mainnet và đợt hoán đổi token. Tất cả 
những phần nội dung quan trọng như khước từ trách 
nhiệm, điều khoản cấm, chú ý và khuyến nghị pháp lý đều 
được đề cập trong sách trắng lần này. 

Để tránh những nghi ngờ không cần thiết, tập đoàn TTC 
không, và sẽ không cung cấp TTC coin và/hoặc Acorn token 
để bán cho bất kỳ người nào hoặc trong bất kỳ khu vực 
pháp lý nào. Sách trắng này và các tài liệu dự án khác có 
thể được xuất bản bởi tập đoàn TTC, chỉ dành cho và hướng 
đến, những người là chủ sở hữu hiện tại hoặc tương lai của 
(a) TTC token, (b) TTC coin và (c) Acorn token. Sách trắng 
này không mang mục đích, và không được hiểu là một bản 
cáo bạch hoặc lời chào mua dưới hình thức nào và không có 
ý định và không tạo thành một đề nghị mua cổ phiếu hoặc 
chứng khoán dưới mọi hình thức, hợp đồng ủy thác kinh 
doanh, các đơn vị trong một chương trình đầu tư tập thể 
hoặc bất kỳ hình thức đầu tư nào khác, hoặc trưng cầu cho 
bất kỳ hình thức đầu tư nào trong bất kỳ khu vực tài phán 
nào. Không có cơ quan quản lý nào đã kiểm tra hoặc phê 
duyệt bất kỳ thông tin nào được nêu trong sách trắng này. 
Sách trắng này cũng không được đăng ký với bất kỳ cơ 
quan quản lý trong bất kỳ khu vực tài phán nào. 

Không có bất kỳ TTC Coin hoặc Acorn Token nào được hiểu, 
giải thích, phân loại hoặc theo bất kỳ cách nào có thể để 
chủ sở hữu thu nhận lợi nhuận, thu nhập hoặc các khoản 
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thanh toán hoặc lợi nhuận khác phát sinh từ hoặc liên quan 
đến bất kỳ thành viên nào của tập đoàn TTC, nền tảng TTC, 
TTC coin, Acorn protocol hoặc Acorn token hoặc để nhận 
khoản tiền được trả từ lợi nhuận, thu nhập hoặc các khoản 
thanh toán hoặc lợi nhuận khác. 
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Nền tảng blockchain TTC là một giải pháp hoàn chỉnh mang 
đến những cải tiến về hiệu năng, khả năng mở rộng và tính 
bảo mật. Được ra đời với mục đích giải quyết vấn đề công 
nghệ của những dự án blockchain hiện tại, đặc biệt có thể 
hỗ trợ khối lượng giao dịch lớn ứng dụng trong thực tế. Ứng 
dụng cơ chế BFT-DPoS và những cải tiến trong thuật toán 
đồng thuận cho phép nâng cao tốc độ giao dịch kết hợp 
cùng cấu trúc mạng chính/phụ giúp nâng cao hiệu năng và 
tình bảo mật. 

 TTC coin (được định nghĩa trong sách trắng này) giúp tạo 
điều kiện cho các giao dịch tài sản, triển khai các loại hợp 
đồng thông minh và dùng để mua bán trao đổi các loại tài 
nguyên bên cạnh những tính năng khác. TTC Connect là 
ứng dụng ví chủ đạo, có vai trò cầu nối giữa TTC và người 
dùng. Người dùng có thể trao đổi TTC coin với các loại 
token khác thông qua sàn giao dịch phi tập trung TTC DEX 
cũng như kết hợp cùng TTC Pay, một giải pháp thanh toán 
độc lập trên nền tảng TTC. 

Arcon token (ACN) là token xây dựng trên nền tảng TTC 
cùng với Arcon protocol, một nền tảng phi tập trung được 
dành riêng cho các mạng xã hội. Arcon protocol cam kết sẽ 
amng lại giá trị cho người dùng thông qua việc ứng dụng 
blockchain, ứng dụng token vào mạng lưới. Công cụ trao 
thưởng Arcon sẽ thúc đẩy người dùng đóng góp cho các ứng 

Giới thiệu tóm tắt
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dụng phi tập trung (Dapps). Tất cả các dịch vụ mạng xã hội 
đều được hoan nghênh gia nhập liên minh Arcon, bao gồm 
các nền tảng chia sẻ nội dung, diễn đàn trực tuyến và các 
dịch vụ thương mại điện tử. 
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Trong những năm vừa công nghệ blockchain đã có những 
bước phát triển lón trong ngành công nghiệp internet. Một 
cách đơn giản có thể hiểu công nghệ blockchain tương ứng 
với một sổ cái điện tử ghi lại giao dịch giữa nhiều bên. Nó 
được lưu trữ hoàn toàn phân tán. Đáng chú ý, một nội dung 
chỉ có thể sửa đổi khi có sự đồng thuận của đa số các mạng 
trong hệ thống nên công nghệ blockchain được coi là có 
tính bảo mật và bất biến. Điều này khiến cho công nghệ 
blockchain phù hợp với việc lưu trữ các sự kiện quan trọng, 
thông tin bệnh lý, giao dịch tài chính và các loại dữ liệu 
khác. 

Về góc độ kỹ thuật, một blockchain là hệ thống các máy 
chủ phân tán được quản lý thông qua thuật toán đồng 
thuận. Điều này có nghĩa là không thề có một nhà quản lý 
tập trung thực sự có thể kiểm soát và quyết định thông tin 
nào được thêm vào sổ cái. Giao thức vận hành blockchain 
sẽ giúp quyết định thông tin nào được thêm vào và đưa ra 
một cơ chế giúp các bên có thể vận hành mà không cần sự 
tin tưởng lẫn nhau.  

Công nghệ đột phá này có thể được ứng dụng vào nhiều 
lĩnh vực quan trọng mà đặc biệt có thể kể tới như tài chính 
hay bảo hiểm, các loại tài sản số có thể dễ dàng quản lý 
thông qua các ứng dụng thực tế. Tuy nhiên vẫn còn nhiều lý 
do hạn chế khả năng phát triển và mở rộng của công nghệ 
blockchain. 
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Một trong những dự án blockchain được biết đến rộng rãi 
nhất có thể kể tới đó là Bitcoin, hiện đang dần được trở 
thành một phương tiện thanh toán trên thực tế. Bất chấp 
những sự tăng trưởng thì Bitcoin vẫn chưa thực sự được sử 
dụng rộng rãi, điều này một phần là do tốc độ giao dịch của 
Bitcoin ở mức thấp cũng như mức độ chấp nhận của công 
chúng với tiền thuật toán chưa thực sự cao. 

Hai vấn đề chính ở đây đó là tốc độ giao dịch và mức độ 
chấp thuận của cộng đồng cần phải được đề cập và nhìn 
nhận một cách đúng đắn để mở rộng sự phát triển của công 
nghệ blockchain. Ngoài bitcoin, các loại tài sản số khác nhìn 
chung vẫn còn tụt lại phía sau trong việc đón nhận sự ủng 
hộ từ cộng đồng. 

Tốc độ giao dịch thấp 
Về bản chất, blockchain là một mạng lưới. Chức năng chính 
của nó là lưu trữ và chuyển dữ liệu. Số giao dịch trên giây 
(TPS) là thuật ngữ được sử dụng để miêu tả hiệu năng của 
một hệ thống. Bitcoin có khả năng xử lý 10 TPS trong khi 
con số này ở Ethereum là 15 TPS. Trong một vài trường 
hợp, một giao dịch trên mạng lưới Bitcoin có thể tốn hàng 
giờ để xử lý. 

Mở rộng khả năng xử lý giao dịch là một vấn đề quan trọng 
được nghiên cứu trong lĩnh vực blockchain. Những nỗ lực 
gần đây đã dẫn đến việc cho ra đời những thuật toán đồng 
thuận mới, hiệu quả hơn và cho ra TPS cao hơn. Trong số 
đó thuật toán DPoS có thể cho hiệu năng lên tới 1000 TPS 
và đã được ứng dụng bởi một số dự án, mở ra khả năng áp 
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dụng rộng rãi blockchain. Quá trình nghiên cứu và áp dụng 
đang được tích cực tiến hành trong khi hầu hết các mạng 
lưới blockchain hiện tại vẫn khá chậm. 

Những khả năng tiềm ẩn 
Mô hình blockchain hiện nay thực sự chưa được biết đến 
rộng rãi, và vì vậy mà sự ứng dụng chưa được rộng rãi nhất 
là với người dùng phổ thông. Mặc dù đạt được những thành 
quả nhất định trong lĩnh vực tài chính, bảo hiểm và chăm 
sóc sức khoẻ hầu hết sự phát triển của công nghệ này chưa 
chạm được đến phần đông đại chúng. Ở giai đoạn phát triển 
hiện tại, blockchain vẫn vắng bóng trong đời sống thường 
ngày của mọi người 

Mạng xã hội trong khi đó là một phần không thể thiếu trong 
cuộc sống của nhiều người hiện tại. Sự kết hợp của mạng 
xã hội và blockchain có thể mang đến một hướng đi mới 
giúp công nghệ blockchain đến với đại chúng. Những giải 
pháp hiện có đã thất bại khi cố gắng dành sự chú ý từ 
người dùng phổ thông, trong khi đó những cơ sở hạ tầng 
chưa được chuẩn bị cho việc hỗ trợ lượng lớn người dùng và 
giao dịch. Thêm vào đáo, hầu hết các nền tảng có giao diện 
không mấy thân thiện với người dùng và chính vì thế khiến 
mọi người không mấy thiện cảm với công nghệ blockchain. 

Vẫn còn cả một chặng đường dài khi mà công nghệ 
blockchain vẫn đang ở những bước phát triển ban đầu, tuy 
nhiên nhu cầu có một nền tảng đáp ứng được khả năng 
giao dịch là hoàn toàn cần thiết. 
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Nền tảng TTC là một giải pháp blockchain hoàn chỉnh, giải 
quyết các vấn đề về tốc độ giao dịch thấp và giúp nâng cao 
khả năng tiếp nhận của công chúng mà các mạng 
blockchain khác hiện nay chưa làm được. Nền tảng TTC 
cung cấp cải thiện hiệu suất, khả năng mở rộng, bảo mật, 
mạnh mẽ và thích ứng di động cho các nền tảng quy mô 
lớn. Các tính năng cốt lõi của nền tảng TTC bao gồm: sự 
đồng thuận được tối ưu hóa dựa trên thuật toán đồng thuận 
(DPoS) cho tốc độ cao và chi phí thấp, cấu trúc mạng 
chính / phụ để cải thiện bảo mật, khả năng mở rộng và 
quản lý hệ thống linh hoạt và giải pháp thanh toán cho giao 
dịch tài sản thuận tiện. 
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Trong một thập kỷ phát triển, thuật toán đồng thuận hay 
còn được coi là cốt lõi của công nghệ blockchain, đã phát 
triển từ một phương pháp duy nhất Proof of Work (PoW) 
sang nhiều thuật toán, như Proof of Stake (PoS), Delegated 
Proof of Stake (DPoS) và BFT. Mỗi thuật toán đồng thuận có 
ưu và nhược điểm riêng. Một dự án blockchain phải áp dụng 
thuật toán đồng thuận phù hợp nhất với mục đích và chức 
năng của nó. Nền tảng TTC đã tạo ra một thuật toán đồng 
thuận mới có tên là BFT-DPoS nhiều lớp để hỗ trợ xử lý giao 
dịch lớn và xác thực nhanh chóng. 

BFT-DPoS nhiều lớp là một thuật toán đồng thuận dựa trên 
đồng thuận DPoS, trong đó nhiều nhà sản xuất đại diện (đại 
diện) được bầu trong thời gian thực có thể đảm bảo tính ổn 
định và hiệu quả của các khối mới một cách công bằng. Tốc 
độ xử lý của một chuỗi có thể đạt tới hàng nghìn giao dịch 
mỗi giây mà không cần công nghệ xử lý song song. Nó 
cũng sử dụng cơ chế BFT để tăng tốc độ xác nhận cho mỗi 
giao dịch. Lý tưởng nhất là thời gian xác nhận cùng với thời 
điểm tạo ra một khối mới, giúp cải thiện hiệu quả thực thi 
của toàn bộ chuỗi khối. Cơ chế lựa chọn Đại diện nhiều tầng 
đảm bảo rằng tất cả các đại diện đều được cung cấp cơ hội 
công bằng cho việc sản xuất khối. 
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Thuật toán đào 
Trong mỗi vòng của quy trình đào, 21 Đại diện (trong tổng 
số 50 đại diện) được chọn để tạo khối hoặc ghi lại và đồng 
bộ hóa các giao dịch thay mặt cho tất cả người dùng. Phần 
thưởng nền tảng TTC cho việc đào sẽ được tạo ra đồng thời 
với việc sản xuất khối. Một đại diện có thể nhận được phần 
thưởng gắn liền với một khối khi sản xuất thành công khối 
nói trên. 

Có các giai đoạn đồng thuận khác nhau để khai thác đồng 
thuận TTC. Mỗi giai đoạn đồng thuận chứa 10,512,000 khối. 
Trong cùng một khoảng thời gian đồng thuận, số lượng 
phần thưởng trong một khối vẫn giữ nguyên. Phần thưởng 
khai thác trong giai đoạn đồng thuận đầu tiên bao gồm một 
nửa của tất cả các phần thưởng đồng thuận. Trong các giai 
đoạn đồng thuận sau, số lượng phần thưởng được giảm một 
nửa so với giai đoạn đồng thuận trước đó. 

Đặc biệt, 250,000,000 TTC coin (25%) sẽ được dành cho 
việc đào. Từ khi block đầu tiên được tạo, cứ sau mỗi giây sẽ 
có xấp xỉ 11.89 TTC coin cho mỗi block từ 1 đến 
10,512,000. Kể từ block 10,512,001 cho tới 21,024,000, 
lượng thưởng sẽ giảm một nửa tương ứng 5.95 TTC coin 
mỗi khối. 

Cơ chế bầu chọn 
Các đại diện được lựa chọn bằng cách bỏ phiếu từ những 
người dùng nắm giữ TTC Coins. Phiếu bầu của người dùng 
chỉ có thể được chỉ định cho một đại diện duy nhất, trong 
đó mỗi TTC Coin cho phép chủ sở hữu của mình một phiếu 
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bầu cho lựa chọn đại diện. Sau mười vòng khai thác, các 
đại diện sẽ được chọn lại theo kết quả bỏ phiếu mới nhất. 
Ngoài ra, nếu một đại diện được chọn không tạo ra số khối 
được xác định từ trước, Đại diện đó sẽ bị giảm xác suất sản 
xuất các khối trong một khoảng thời gian được chỉ định 
tương ứng với một hình phạt. 

Một phiếu bầu sẽ hết giá trị sau một tuần, vì vậy người 
dùng sẽ cần cập nhật phiếu bầu cho đại diện liên tục. Các 
cử tri có thể xem xét hiệu suất của các đại diện mà họ đã 
bỏ phiếu, được đo bằng năng suất của đại diện, các khối 
được sản xuất và xếp hạng phiếu bầu. 

Vì việc bỏ phiếu cho đại diện là rất quan trọng cho thuật 
toán đồng thuận, cử tri cũng có thể nhận được một phần 
thưởng trong mỗi khối được sản xuất. Cụ thể, 61,8% phần 
thưởng trong một khối sẽ được phân phối cho đại diện và 
38,2% sẽ được phân phối cho những người dùng đã bỏ 
phiếu cho đại diện đó. Càng nhiều người dùng bình chọn, 
người dùng càng nhận nhiều hơn trong phần thưởng TTC 
được phân bổ cho người đại diện. 

Bỏ phiếu cho đại diện là một phương thức khai thác trên 
nền tảng TTC. Phần thưởng được phân bổ cho bầu chọn đại 
diện có thể khuyến khích hiệu quả cả đại diện và cử tri 
tham gia vào quá trình lựa chọn người sản xuất khối. 

Quá trình bầu chọn người đại diện  

nhiều lớp 
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Có nhiều vòng bầu chọn người đại diện để sản xuất khối, 
các khả năng xảy ra có sự phân hoá giữa các vòng mà cụ 
thể được miêu tả trong bảng 1. 

Table 1. Khả năng được lựa chọn làm người đại diện theo 
thứ hạng mỗi vòng. 

Cơ chế lựa chọn đại diện nhiều lớp cung cấp nhiều cơ hội 
hơn cho tất cả các ứng cử viên tham gia. Nó cũng làm tăng 
tính bảo mật và hiệu quả của blockchain, vì nhiều đại diện 
đủ điều kiện tham gia sản xuất khối tương ứng với sự phân 
tán lớn. 

Cử tri có thể chọn bỏ phiếu cho đại diện dựa trên bảng xếp 
hạng. Các đại diện được xếp hạng thấp hơn sẽ có tổng số 
phiếu bầu nhỏ hơn, vì vậy một cử tri sẽ nhận được phần lớn 
hơn trong phần thưởng bỏ phiếu. Nếu tất cả chủ sở hữu bỏ 
phiếu hợp lý, hệ thống sẽ nhanh chóng đạt được trạng thái 
hiệu quả Pareto. Theo Bảng 2, Hiệu suất Pareto được đặt 
thành: 1 / N1 = 0,6 / N2 = 0,4 / N3 = 0,05 / N4. Trong 
trường hợp này, phần thưởng bỏ phiếu cho mỗi phiếu bầu 
sẽ giống nhau bất kể người đại diện mà người dùng bỏ 
phiếu cho là ai. 

Vòng Thứ hạng Xác suất

1 Top 10 100%

2 11 - 20 60%

3 21 - 30 40%

4 31 - 50 1 người được lựa chọn mỗi vòng
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Table 2. Phần thưởng bầu chọn trên mỗi vòng khác nhau 

Với một hệ thống bỏ phiếu cân bằng, khi một đại diện thất 
bại trong việc tạo  khối, cử tri sẽ nhận được ít phần thưởng 
bỏ phiếu hơn. Do đó, cử tri sẽ được khuyến khích bỏ phiếu 
cho một đại diện với hiệu năng tốt hơn, thay vì thứ hạng 
của đại diện đó. 

Vì sản xuất khối là một quá trình diễn ra liên tục, các đại 
diện không duy trì được một mức năng suất nhất định sẽ 
tụt lại phía sau trong hàng ngũ trong khi những người xuất 
sắc sẽ vượt lên trên. Trong hệ thống này, lợi nhuận của mỗi 
cá nhân có mối quan hệ chặt chẽ với sự cải thiện của nền 
tảng TTC vì phần thưởng được cung cấp dựa trên hiệu quả 
của toàn bộ nền tảng. Nói cách khác, các hành vi phi lý như 
các nhà sản xuất khối thông đồng với nhau và bỏ qua năng 
suất kém là không được khuyến khích vì nó đi kèm với chi 
phí cơ hội cao và không hề có bất kỳ động cơ kinh tế nào 
cho các mục đích này. 

Sự phát triển của thuật toán đồng thuận 

Vòng
Số người đại 
diện

Khả năng tạo 
khối 

Số 
phiếu

Phần thưởng 
trên mỗi phiếu 
bầu

1 10 100% N1 1/N1

2 10 60% N2 0.6/N2

3 10 40% N3 0.4/N3

4 20 5% N4 0.05/N4
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Một thuật toán đồng thuận phi tập trung cần phải phát triển 
để có thể đáp ứng một cách hiệu quả các kịch bản khác 
nhau trong tương lai. Trong nền tảng TTC, các đại diện có 
thể đề xuất những giải pháp để tối ưu hóa cơ chế đồng 
thuận liên quan đến tỷ lệ phân phối phần thưởng, thời gian 
sản xuất khối, v.v. Các đề xuất sẽ được bầu chọn một cách 
công khai bởi người dùng. Trong thời gian bỏ phiếu, đại diện 
có thể chia sẻ vị trí của họ về đề xuất. Tất cả những người 
nắm giữ TTC Coin có thể tham gia bằng cách bỏ phiếu cho ý 
kiến của đại diện theo vị trí của họ thông qua ví TTC 
Connect. Sau khi kết thúc thời gian bỏ phiếu, tất cả các đại 
diện sẽ bỏ phiếu cho đề xuất này. Mỗi quyền biểu quyết của 
mỗi đại diện là khác nhau; số phiếu mà đại diện nhận được 
từ các cử tri xác định số phiếu mà đại diện sử dụng. Để một 
đề xuất được thông qua, nó đòi hỏi phải nhận được ít nhất 
hai phần ba số phiếu. Khi một đề xuất được chấp nhận, việc 
thực hiện đề xuất đó sẽ diễn ra trực tuyến thông qua sự 
đồng thuận của Proof of Autonomy (PoA) mà không có bất 
kỳ thay đổi nào về lõi sản phẩm. Theo cách này, người 
dùng thông thường có thể tham gia quản trị cơ chế đồng 
thuận bằng cách bỏ phiếu cho đại diện mà họ tin tưởng. 

Nền tảng TTC cung cấp các phương tiện để đạt được sự 
đồng thuận dân chủ một cách đơn giản và hiệu quả. Cơ chế 
bỏ phiếu bầu cử giúp tăng cường sự tham gia và hiệu lực 
của bỏ phiếu so với cơ chế bỏ phiếu trực tiếp. Hệ thống này 
đảm bảo rằng quyền lực cao nhất để quyết định cải cách 
đồng thuận nằm ở những người nắm giữ TTC Coin. 

Để tránh những nghi ngờ không cần thiết , trong khi TTC 
coin cho phép chủ sở hữu của mình bỏ phiếu theo cơ chế 
đồng thuận như được mô tả trong tài liệu này, người nắm 
giữ TTC coin không có quyền kiểm soát, thông qua quy 
trình bỏ phiếu đã nói ở trên hoặc theo bất kỳ phần nào của 
tập đoàn TTC, hoặc bất kỳ tài sản nào của nó, sẽ thuộc 
quyền kiểm soát hoàn toàn và tuyệt đối của tập đoàn TTC. 
Người nắm giữ TTC coin không có kết nối nào ngoài thông 
qua việc nắm giữ TTC coin. 
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Có một mạng chính và nhiều mạng phụ trên nền tảng TTC. 
Mạng chính chủ yếu xử lý các giao dịch tài sản với nhu cầu 
bảo mật cao. Mạng phụ nắm giữ vai trò ghi dữ liệu với tốc 
độ cao. Sự tách biệt giữa mạng chính và mạng phụ giúp 
làm tăng hiệu suất, bảo mật và phân cấp của nền tảng TTC 
một cách đáng kể. 

Một cơ chế thiết kế phí gas đặc biệt được giới thiệu để bảo 
vệ nền tảng TTC khỏi các cuộc tấn công bất thường. Một 
khoản phí gas là cần thiết cho mỗi giao dịch tài sản trên 
mạng chính. Người dùng trả phí gas càng cao, giao dịch 
được xử lý càng nhanh. Phí gas sẽ trở thành một phần của 
phần thưởng khai thác đồng thuận dành cho các đại diện và 
cử tri. Đối với các mạng phụ, nhà phát triển Dapp phải trả 
phí gas trước khi sử dụng tài nguyên này. Do đó, người 
dùng Dapp có thể tận hưởng dịch vụ trên mạng phụ mà 
không phải trả phí gas. 

Mô hình mạng chính/phụ được vận hành song song. Việc 
lựa chọn người đại diện làm nhiệm vụ tạo khối sẽ được diễn 
ra trên cả hai mạng lưới trên cùng một khoảng thời gian. 
Người đại diện có nhiệm vụ giữ hiệu quả ổn định cho toàn 
bộ mạng lưới, đây là việc rất quan trọng trong quá trình 
vận hành nền tảng TTC. Đại diện nào thất bại trong quá 
trình tạo khối sẽ phải nhận những hình phạt. Đặc biệt có 
những quy định cần phải theo dõi: 
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1. Một đại diện sẽ chỉ nhận được toàn bộ phần thưởng 
đồng thuận sau khi hoàn thành quá trình sản xuất ở 
cả mạng chính và mạng phụ. 

2. Một người đại diện sẽ không nhận được phần thưởng 
đồng thuận nếu người đại diện thất bại trong việc sản 
xuất khối trên mạng chính. 

3. Khi một người đại diện thành công trên mạng chính 
nhưng thất bại trong việc sản xuất trên mạng phụ thì 
tỷ lệ thưởng sẽ bị suy giảm tỷ lệ thuận với số khối 
thất bại. 

Rõ ràng rằng thất bại trong việc tạo khối sẽ dẫn đến những 
sự suy giảm về phần thưởng. Thêm vào đó, người đại diện 
có tỷ lệ thất bại nhất định trong một khoảng thời gian sẽ 
phải nhận những hình phạt tương ứng. Hơn thế nữa việc có 
một hiệu suất không ổn định sẽ làm suy giảm niềm tin của 
các cử tri, dẫn đến việc nhận được ít phiếu bầu. 
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TTC Pay là một giải pháp thanh toán độc lập để có thể 
chuyển TTC một cách thuận tiện. Bất cứ ai cũng có thể 
cung cấp TTC Pay như một phương thức thanh toán chỉ 
bằng cách tích hợp bộ công cụ phát triển phần mềm (SDK) 
TTC Pay. 

TTC Pay cung cấp giải pháp tích hợp chuyên sâu với các 
dịch vụ thương mại. Thông tin liên quan như chi tiết sản 
phẩm, bình luận và phản hồi có thể được thêm vào trong 
quá trình thanh toán. Thanh toán TTC Coin có thể được 
thực hiện bằng cách chỉ cần quét mã QR, cung cấp trải 
nghiệm người dùng trơn tru và liền mạch. 

Các nhà phát triển cũng có thể chấp nhận TTC coin như một 
phương thức thanh toán trong Dapp, giúp xây dựng chuỗi 
giá trị và thu hút nhiều người dùng hơn. 
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Fig 1. Minh hoạ một Dapp tích hợp TTC Pay. 

Công cụ TTC Pay sẽ giúp tăng tiềm năng sử dụng của TTC 
Coin một cách đáng kể. Khi ngày càng có nhiều người chấp 
nhận TTC Coin như một phương thức thanh toán thì hệ sinh 
thái TTC sẽ ngày càng được mở rộng. Kết quả là một hệ sih 
thái đa chiều mang lại lợi ích cho cả người dùng lần các nhà 
phát triển. 

TTC Connect 
Người dùng lưu trữ và quản lý tài sản của mình trên ứng 
dụng TTC Connect. Chỉ với một lần đăng nhập đầu tiên, 
người dùng có thể kết nối các dịch vụ các nhau trên nền 
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tảng hệ sinh thái TTC. Ứng dụng TTC connect có vai trò làm 
cầu nối kết nối khoảng trống với người dùng nền tảng TTC. 
Những tính năng chính của TTC Connect có thể kể tới như: 

● Đồng bộ phần thưởng thông qua nhiều Dapp khác 
nhau 

● Chuyển tài sản đến với nhiều người dùng hoặc sàn 
giao dịch 

● Tham gia vào quá trình quản trị thông qua việc bầu 
chọn người đại diện 

● Tích hợp thanh toán với TTC coin 

 

Fig 2. A demonstration of TTC Connect  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Trong hệ sinh thái nền tảng TTC, TTC coin (kí hiệu: TTC), 
phục vụ với nhiều vai trò quan trọng trong hệ sinh thái có 
thể kể đến như: giao dịch tài sản, phát triển hợp đồng 
thông minh, trả phí gas trong mạng lưới phụ. Token trên 
nền tảng TTC đóng vai trò mở rộng người dùng tham gia khi 
có ngày càng nhiều người dùng mới tham gia hệ thống. 
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Tổng số nguồn cung 1,000,000,000 Token tuân thủ đúng 
như đợt mở bán ERC-20 ban đầu được phát hành để bán, 
xây dựng hệ sinh thái, vận hành quỹ TTC, phần thưởng cho 
thuật toán đồng thuận, mở các chương trình thưởng dành 
cho người dùng và khuyến khích người dùng tham gia hệ 
thống. 

Token ban đầu của TTC tuân thủ tiêu chuẩn ERC-20. Liên 
quan đến việc ra mắt Mainnet của nền tảng TTC, các token 
tạm thời TTC tuân thủ tiêu chuẩn ERC-20 này sẽ có thể 
hoán đổi sang TTC coin tuân thủ tiêu chuẩn TTC trên cơ sở: 

(a) một tokenn TTC ERC-20; cho 

(b) một TTC coin và 10 Token Acorn theo tiêu chuẩn TTC 
(chi tiết thêm về Acorn token được nêu trong sách trắng 
này). 

Thông tin chi tiết bao gồm thời gian chuyển đổi token sẽ 
sớm được thông báo trong thời gian tới. Tỷ lệ phân bổ cụ 
thể TTC coin sẽ được tuân thủ các tiêu chí sau: 

● 25% token trong đợt mở bán đầu tiên sẽ được chuyển 
đổi sang TTC coin với tỷ lệ 1:1 và nhận thêm 10 Arcon 
token kèm theo đợt chuyển đổi. 

● 20% tổng cung sẽ được dùng cho việc xây dựng hệ 
sinh thái. 
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● 20% khác sẽ được sử dụng bởi TTC Foundation nhằm 
hỗ trợ các hoạt động phát triển cộng đồng vững mạnh 

● 25% tổng cung sẽ được dành cho thuật toán đồng 
thuận trong việc trao thưởng, phân phối đến người đại 
diện và cử tri. 

● 8% tổng cung dành cho ban cố vấn và các thành viên 
thuộc đội ngũ phát triển, 

● 2% còn lại sẽ được dành cho các hoạt động trao 
thưởng dành cho người dùng.  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Hình 3: Tỷ lệ phân bổ TTC coin sau khi tiến hành chuyển 
đổi  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Các hình thức ưu đãi dịch vụ phi tập trung trong thế giới 
blockchain thường sử dụng giải thưởng bằng token. Đặc 
biệt ở giai đoạn đầu, token có thể giúp thúc đẩy công cụ 
tăng trưởng dịch vụ, dẫn đến sự tăng trưởng của cơ sở 
người dùng dịch vụ, hoạt động của người dùng, duy trì sự 
trung thành người dùng và tăng doanh thu quảng cáo. 

Bất kỳ cá nhân, tổ chức nào cũng có thể phát hành token 
trên nền tảng TTC tuân thủ theo tiêu chuẩn TTC (TST-20), 
một tiêu chuẩn kỹ thuật dành riêng cho các hợp đồng thông 
minh tạo token trên nền tảng TTC, dựa trên nhu cầu kinh 
doanh thực tế. Thực thể đó có thể quyết định số lượng, giá 
và quy tắc phân phối cho token của riêng mình. Các mã 
thông báo dựa trên nền tảng TTC và tuân thủ tiêu chuẩn 
TST-20 có thể được giao dịch với TTC Coin trên sàn giao 
dịch phi tập trung TTC DEX trong ứng dụng TTC Connect.  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TTC Foundation  là một thể chế quản trị độc lập và phi lợi 1

nhuận. Nhiệm vụ của nó là đảm bảo cho hệ sinh thái TTC 
diễn ra một cách tiin cậy và minh bạch. Mục đích chính của 
TTC Foundation là một nền tảng quản trị mở với những tài 
nguyên và đối tác trong hệ sinh thái với những nhiệm vụ 
như: 

● Công bố hệ sinh thái toàn cầu bằng việc mời các 
Dapp, tăng cường người dùng cho mạng lưới và tăng 
thêm những giá trị cộng hưởng. 

● Hỗ trợ hệ sinh thái TTC bằng cách cung cấp vốn cho 
các dự án mới, phần thưởng để thu hút người dùng 
cũng như đảm bảo sự phát triển chung của cả hệ sinh 
thái TTC. 

● Công bố một quy trình quản trị minh bạch, duy trì 
một môi trường lành mạnh nhằm hỗ trợ các lập trình 
viên. 

● Hỗ trợ sự phát triển ổn định thông qua việc cải tiến 
nền tảng TTC để đương đầu với những vấn đè có thể 
gặp phải với người dùng  

1.          TC Foundation là một công ty đăng ký tại Singapore với số đăng ký 201808413G

�25

TTC Foundation



 

05 

Acorn 
Protocol



TTC


Acorn protocol là một giao thức mạng xã hội dựa trên nền 
tảng TTC. Nó khuyến khích người dùng đóng góp một cách 
có ý nghĩa cho mạng của họ thông qua Acorn token, mã 
thông báo dựa trên nền tảng TTC và tuân thủ tiêu chuẩn 
TST-20. Acorn được phân phối cho người dùng chủ động 
tham gia vào các ứng dụng là thành viên của liên minh 
Acorn, một tổ chức bao gồm nhiều dịch vụ mạng xã hội 
khác nhau. Acorn token cũng đóng vai trò là tài sản kỹ 
thuật số trao đổi cho liên minh Dapp Acorn và dành làm chi 
phí quảng cáo trên liên minh Acorn. 
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Mạng xã hội là một trong những dịch vụ được sử dụng 
thường xuyên nhất trong cuộc sống hàng ngày, nó đại diện 
cho một tiềm năng rất lớn để công nghệ blockchain được 
công chúng chấp nhận rộng rãi. Trong các mạng xã hội, mỗi 
người dùng hoạt động như một nút. Khi tần suất và xác 
suất tương tác của người dùng tăng lên, mật độ các nút 
tăng lên. Mô hình cơ bản này làm cho các mạng xã hội có 
tính tương thích cao với các chuỗi khối. 

Đối với một người dùng bình thường, sử dụng một mạng xã 
hội phi tập trung không khác gì so với việc sử dụng một 
mạng xã hội tập trung. Một chu kỳ hàng ngày có thể trông 
giống như thế này đối với người dùng: bạn thức dậy vào 
buổi sáng để thấy hai con mèo của bạn đang chơi với nhau. 
Bạn lấy điện thoại di động ra, quay video những con mèo 
của bạn và tải đoạn phim lên một nền tảng chia sẻ cuộc 
sống cá nhân để tải đoạn phim lên một nền tảng chia sẻ 
video mà bạn chỉ đăng ký gần đây. Đột nhiên, video của 
bạn được chọn bởi người dùng mạng xã hội khác. Họ ưa 
thích bài đăng của bạn, bình luận về nó, thậm chí chia sẻ 
nó trên các nền tảng khác. Tất cả các tương tác này làm 
tăng giá trị của bài viết của bạn. Bài viết của bạn sau đó trở 
thành một trong những bài viết phổ biến nhất trong ngày. 
Tuy nhiên, không giống như hầu hết các mạng xã hội, bạn 
được thưởng cho đóng góp của mình (một bài đăng phổ 
biến) bằng token. Trong trường hợp này, bạn hoàn toàn có 

�28

Mạng xã hội phi tập trung



TTC


thể sử dụng mã thông báo để mua một món quà ảo để gửi 
cho một streamer bạn thích trên các nền tảng có liên kết. 

Hình 4: minh hoạ chuỗi giá trị trong mạng xã hội trên nền 
tảng blockchain 

Đây chỉ là một ví dụ nhỏ mà một mạng xã hội phi tập trung 
có thể tác động đến người dùng của nó. Trong các mạng xã 
hội được xây dựng trên blockchain, người dùng đã tạo ra 
nội dung chất lượng cao sẽ được nhận thưởng cho những 
hành động của mình. Ngoài ra, như với các mạng xã hội 
truyền thống, người dùng có thể chọn xem quảng cáo hoặc 
tham gia các hoạt động do nhà quảng cáo yêu cầu, nhưng 
không giống như các mạng xã hội tập trung, doanh thu 
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quảng cáo sẽ được phân phối trực tiếp cho người dùng. Đây 
là một cách khác mà người dùng được hưởng lợi từ mạng xã 
hội dựa trên blockchain. Công nghệ blockchain cung cấp cơ 
hội tích hợp nhiều loại sản phẩm và dịch vụ trên một mạng 
lưới rộng. Đối với người dùng, điều này có nghĩa là một 
mạng có giá trị hơn đáng kể và đối với nhà phát triển, điều 
này có nghĩa là sự phát triển cộng đồng theo cấp số nhân. 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Acorn token (ACN) là token chính của nền tảng Acorn 
Protocol với tổng cung là 10,000,000,000. Tỷ lệ phân phố 
kèm mục đích sử dụng ACN tương tự TTC được đề cập trong 
mục 03 nền kinh tế token, với 25% được dành để phân phối 
trong đợt chuyển đổi token(tương ứng với sự phân bổ TTC 
được đề cập phía trên) dành cho những người dùng đang 
nắm giữ TTC token. 

Là một giao thức cho các mạng xã hội, Acorn Protocol phân 
phối phần thưởng Acorn token cho người dùng và nhà phát 
triển ứng dụng có đóng góp cho hệ sinh thái. Tổng cộng 
2.500.000.000 ACN được dành riêng cho công cụ trao 
thưởng Acorn, một nửa trong số đó được phân phối trong 
năm đầu tiên thành lập. Trong mỗi năm tiếp theo, một nửa 
số Token Acorn còn lại sẽ được phân phối hàng năm. Số 
lượng phân phối thay đổi trên cơ sở hàng năm. Nói cách 
khác, ACN được phân phối hàng ngày sẽ có cùng số tiền 
mỗi ngày cho ACN được phân phối trong cùng một năm. 

Hàng ngày, một lượng phần thưởng Acorn Token được xác 
định trước sẽ được phân phối giữa tất cả các Dapp trong 
liên minh Acorn theo những đóng góp mà họ thực hiện cho 
hệ sinh thái. Phần thưởng được phân phối cho một ứng 
dụng cụ thể sẽ được phân phối giữa nhà phát triển và người 
dùng dựa trên tỷ lệ định trước. Để bảo vệ tất cả các Dapp 
trong liên minh Acorn, phần thưởng Acorn token cho các 
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nhà phát triển Dapp phải tuân theo thời hạn khóa được xác 
định từ trước. 

Acorn Protocol sẽ phân phối hầu hết phần thưởng cho 
những người dùng ứng dụng đóng góp tích cự cho hệ thống. 
Việc này có thể coi như hoạt động đào, thúc đẩy người 
dùng luôn năng động và liên tục đóng góp. So sánh với 
những nền tảng đào truyền thống nơi mà năng lượng tính 
toán được sử dụng nhiều. Thay vào đó, những đóng góp ý 
nghĩa từ người dùng được nhấn mạnh và sẽ được tưởng 
thuởng. 

Thông tin chi tiết hơn về công cụ trao thưởng này có thể 
được tìm thấy ở phần 06 công cụ trao thưởng Acorn. 

. 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Với vai trò là đồng tiền chính của nền tảng Acorn Protocol, 
Acorn token đóng một vai trò quan trọng trong việc mang 
đến trải nhiệm người dùng tốt hơn. Các bên thứ ba có thể 
tích hợp và sử dụng Acorn vào sản phẩm của họ và là một 
phần của hệ sinh thái chung. Theo đó Acorn token có thể 
được sử dụng theo các cách sau: 

Biểu tượng cảm xúc 
Các biểu tượng cảm xúc giúp đoạn hội thoại trở nên thú vị 
hơn. Các nhà thiết kế có thể cung cấp các bộ biểu tượng 
này đến người dùng và chấp nhận thanh toán bằng Acorn. 

Chat bot 
Các bên thứ ba có thể tạo các dịch vụ tự động như thông 
báo thời tiết, cập nhật tỷ giá theo thời gian thực và nhận 
Acorn làm công cụ thanh toán 

Quà tặng cá nhân 
Người dùng có thể gửi những món quà ảo thông qua Acorn 
token 
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Phiếu giảm giá 

Người dùng có thể dùng Acorn token để mua những phiếu 
giảm giá cho cửa hàng truyền thông hoặc online. Thêm bảo 
đó, những phương tiện thanh toán, game trúng thưởng và 
các vật phẩm đặc biệt cũng có thể được sử dụng Acorn 
token. 
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Mạng quảng cáo Acorn là một mạng cho phép các nhà 
quảng cáo quảng bá sản phẩm và thương hiệu của họ trong 
hệ sinh thái Acorn Protocol. Các phác thảo và khái niệm 
chung về Mạng quảng cáo Acorn tương tự như các mạng 
quảng cáo trực tuyến truyền thống. Các nhà quảng cáo sử 
dụng Acorn Token để đặt giá thầu cho các vị trí quảng cáo 
trên mạng quảng cáo Acorn và nhà thầu trúng thầu sử 
dụng vị trí này để quảng bá nội dung tới hàng triệu người 
dùng. Quảng cáo có thể xác định cấu hình dưới dạng quảng 
cáo hiển thị riêng lẻ, chiến dịch quảng cáo, khảo sát khách 
hàng, v.v. 

Acorn token được sử dụng cho quảng cáo được phân phối 
trực tiếp cho người dùng xem và tương tác với quảng cáo. 
Nhà phát triển DAPP và TTC Foundation sẽ mất một khoản 
phí giao dịch để trang trải chi phí bảo trì khi triển khai 
mạng quảng cáo Acorn. 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Liên minh Acorn là một hiệp hội mạng xã hội dựa trên việc 
sử dụng giao thức Acorn. Tất cả các loại hình dịch vụ mạng 
xã hội đều được hoan nghênh tham gia liên minh Acorn, 
bao gồm các nền tảng chia sẻ nội dung, diễn đàn trực 
tuyến và dịch vụ thương mại xã hội. 

Liên minh Acorn được tổ chức và điều hành bởi TTC 
Foundation. Một Dapp sau khi đăng ký phải trải qua một 
loạt các đánh giá được thực hiện bởi TTC Foundation trước 
khi Dapp có thể trở thành một thành viên chính thức của 
liên minh Acorn. Lợi ích thành viên của liên minh Acorn phụ 
thuộc vào nhu cầu của các ứng dụng. 

Ví dụ, TTC Foundation có thể đầu tư vào Dapp của liên minh 
Acorn hoặc mua dịch vụ này để tiếp tục phát triển và vận 
hành. Các Dapp cùng trong hệ sinh thái sẽ đủ điều kiện 
nhận một loạt các khoản trợ cấp từ TTC Foundation, bao 
gồm công cụ trao thưởng Acorn, phần thưởng airdrop và gia 
nhập vào mạng lưới quảng cáo Acorn. Thông tin chi tiết về 
quan hệ đối tác có thể được tìm thấy trong bản giới thiệu 
liên minh Acorn. 
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Phần thưởng Acorn token bắt nguồn từ kho phần thưởng 
Acorn token và được phân phối giữa các ứng dụng trong hệ 
thống. Tất cả các phần thưởng dành cho Dapp được tính 
toán thông qua công cụ trao thưởng Acorn, dựa trên thông 
tin được ghi lại trên nền tảng TTC. Phần thưởng được tính 
cho mỗi DAPP sẽ được gửi đến tài khoản của người dùng và 
nhà phát triển Dapp. 

Bảng 1 (bên dưới) giới thiệu một số khái niệm để thiết lập 
logic phân phối phần thưởng cho công cụ trao thưởng Acorn 
và định nghĩa của chúng. 

Các tiêu chí và thuật 
ngữ 

Giải thích

Kho phần thưởng ACN hàng 
ngày (Etrp)

Lượng phần thưởng ACN hàng ngày được 
phân phối từ kho phần thưởng

Kho phần thưởng hàng ngày 
dành cho Dapp (Edapp)

Lượng ACN được phân phối hàng ngày cho 
mỗi Dapp từ kho phần thưởng (Etrp)

Phần thưởng hàng ngày dành 
cho lập trình viên (Rdev)

Lượng ACN được phân phối hàng ngày cho 
mỗi lập trình viên trích từ phần thưởng cho 
mỗi Dapp (Rdapp)

Phần thưởng hàng ngày dành 
cho người dùng Dapp (Euser)

Lượng ACN hàng ngày phân phối cho người 
dùng Dapp từ phần thưởng của Dap 

Euser = Edapp - Rdev
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Table 3. Main Rewards and Rewards Pools of Acorn 
Rewards Engine Distribution System 

Đầu tiên khi kho phần thưởng hàng ngày dành cho Dapp 
(Edapp) được tính toán. Công cụ trao thưởng Acorn sẽ được 
chia ra thành những phần dành cho  Phần thưởng hàng 
ngày dành cho lập trình viên (Rdev) và phần thưởng hàng 
ngày dành cho người dùng Dapp (Euser). Cuối cùng, dựa 
trên phần thưởng hàng ngày dành cho người dùng Dapp, 
phần thưởng hàng ngày cho người dùng (Ruser) sẽ được tính 
toán như tổng của các phần thưởng nội dung và danh tiếng. 

Với tư cách là một hệ sinh thái phi tập trung, toàn bộ dữ 
liệu liên quan đến các yếu tố đánh giá đều được ghi lại trên 
nền tảng TTC một cách minh bạch. Hàng tháng các tiêu chí 
sẽ được ghi lại theo từng khoảng 30 ngày và hàng năm đủ 
365 ngày. 

Kho phần thưởng dành cho 
người dùng Dapp (Erep)

Lượng ACN được phân phối cho người dùng 
Dapp (Rrep). 

Erep = Euser x wrep

Tổng kho phần thưởng dành 
cho nội dung tạo ra hàng ngày 
(Ecv-total) 

Tổng lượng ACN được phân phối cho việc 
trao thưởng nội dung (Rcv) 

Ecv-total = Euser x wcv

Phần thưởng cho nội dung 
từng ngày (Ecv) 

Tổng lượng ACN phân phối cho người dùng 
tương tác với việc trao thưởng nội dung trên 
từng nội dung cụ thể (Rcv)  

Ecv = (Vcv / Sum of Vcv) x Ecv-total

Phần thưởng danh tiếng (Rrep)
Lượng ACN được phân phối cho mỗi người 
dùng dựa trên giá trị danh tiếng của họ 
(Vrep)

Phần thưởng nội dung (Rcv)
Lượng ACN cho mỗi người dùng dựa trên 
nội dung mà họ tạo ra (Vcv)
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Tổng lượng ACN phân phối cho mỗi Dapp nhận được sẽ 
được tính toán dựa trên tổng thể các yếu tố đóng góp cho 
hệ tinh thái. 

Bảng 4 (phía dưới) giới thiệu các yếu tố yêu cầu đề đánh 
giá kho phần thưởng hàng ngày dành cho Dapp (Edapp) cho 
mỗi ứng dụng trong hệ sinh thái. 

Bảng 4.  Các yếu tố tính toán kho phần thưởng hàng ngày 
dành cho Dapp (Edapp)  

Các tiêu chí và thuật ngữ Giải thích

Giá trị yếu tố đóng góp (Vcf)
Đánh giá mức độ đóng góp của một Dapp 

với hệ sinh thái TTC bởi TTC Foundation

Điểm quốc tịch người dùng 

(Sn)

Đánh giá điểm thu hút người dùng của từng 

quốc gia cụ thểQuy chiếu theo bảng 10 

phần phụ lục

Điểm thu hút người dùng 

(Sua)

Độ khó khi một Dapp tiến hành thu thập 

thêm người dùng mới 

Quy chiếu theo bảng 11 trong phần phụ lục

Giá trị người dùng (Vuser)

Đánh giá giá trị người dùng trong Dapp, tính 

toán bởi yếu tố quốc tịch và điểm thu hút 

người dùngVuser = Sn x Sua

Giá trị người dùng mới hàng 

tháng (Vmnu)

Tổng của Vuser với những người dùng mới 

trong tháng của Dapp

Giá trị người dùng năng động 

(Vmau)

Tổng của Vuser với người dùng năng động 

trong tháng của Dapp
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Những đóng góp của Dapp được tính toán dự trên những 
yếu tố trên so sánh với tất cả các ứng dụng trong toàn hệ 
thống. Bảng 5 đưa ra tỷ lệ sử dụng so với bốn yếu tố chính. 

Bảng.  Đánh giá các vật phẩm cho kho phần thưởng hàng 
ngày dành cho Dapp (Edapp) 

Edapp = Etrp x {(rmnu x 0.2) + (rmau x 0.2) +  (rmr x 0.5) + (rcf x 
0.1)}  2

Thuật ngữ Phân loại Giải thích

MNU Rate 
(rmnu)

Mô tả
Tỷ lệ giữa người dùng mới hàng tháng của 
một Dapp trên tồng người dùng mới của 
các Dapp

Công thức rmnu = Vmnu / Sum of Vmnu

Tỷ lệ 20%

MAU Rate (rmau)

Mô tả
Tỷ lệ giữa người dùng năng động hàng 
tháng của một Dapp trên tổng người dùng 
năng động của các Dapp

Công thức rmau = Vmau / Sum of Vmau

Tỷ lệ 20%

MR Rate (rmr)

Mô tả 

Tỷ lệ  doanh thu một tháng trên mạng lưới 
quảng cáo Acorn của một Dapp so cới 
doanh thu quảng cáo của toàn bộ mạng 

lưới.2

Công thức

Tỷ lệ 50%

CF Rate (rcf)

Mô tả
Tỷ lệ yếu tố đống góp của một Dapp trên 
tổng toàn bộ yếu tố đóng góp của các 
Dapp

Công thức rcf = Vcf / Sum of Vcf

Tỷ lệ 10%

Trmr =
A DA PP ′�s m on th l y r e ven u e f r om T T C A D Net work

A t o t a l m on th l y r e ven u e o f T T C A D Net work

2.       Với những Dapp không sử dụng dịch vụ quảng cáp từ mạng lưới quảng cáo Acorn, giá trị 
là 0.
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Phần thưởng hàng ngày dành cho các lập trình viên (Rdev) là 
phần thưởng bằng Acorn token dành cho các nhà phát triển 
Dapp với những đóng góp của họ. 

Bảng dưới đây bao gồm toàn bộ các tiêu chí chính và thuật 
ngữ liên quan để tính toán phần thưởng hàng ngày dành 
cho các lập trình viên. Lập trình viên Dapp có thể tính toán 
giá trị phần thưởng vốn được ghi lại bởi công cụ trao 
thưởng Acorn. 

Bảng 6. Tiêu chí đánh giá phần thưởng hàng ngày dành 
cho lập trình viên (Rdev) 

Rdev = Edapp x wdev 

Variables and Terms Explanation

Giá trị phần thưởng lập trình 

viên (wdev)

% giá trị đại diện bởi việc lập trình viên xác 

định  kho phần thưởng hàng ngày dành cho 

Dapp đáng giá bao nhiêu (Edap ) được phân 

phối tới các lập trình viên
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Phần thưởng hàng ngày cho người dùng được phân phối tới 
tất cả người dùng Dapp đóng góp trong ngày trước đó. Với 
mỗi người dùng, phần thưởng hàng ngày cho người dùng 
được tính toán như tổng của phần thưởng nội dung và phần 
thưởng danh tiếng. 

Ruser = Rrep + Rcv 

Nhà phát triển Dapp có thể quyết định tỷ lệ giữa hai loại 
phần thưởng này dựa trên nhu cầu ở nền tảng của họ. Quy 
luật đơn giản ở đây đó là bạn đóng góp càng nhiều, phần 
thưởng bạn nhận được cũng sẽ càng nhiều. 

Lập trình viên cũng có thể sắp đặt tỷ lệ của kho phần thưở
ng nội dung và danh tiếng, được xác định độ lớn của kho ph
ần thưởng. 

Phần thưởng danh tiếng (Rrep) 
Danh tiếng của một người dùng (Vrep) là con số định lượng 
giá trị của việc đánh giá đóng góp của người dùng trong dài 
hạn. Danh tiếng một người dùng có thể phản ánh những 
đóng góp mà người dùng đó dành cho nền tảng và đây là 
một cách hiệu quả chống lại gian lận. 
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Nhà phát triển Dapp có thể quyết định yếu tố và mức ảnh 
hưởng của yếu tố đó với phần thưởng danh tiếng (Rrep). 
Bảng 7 dưới đây đưa ra các yếu tố mặc định đánh giá danh 
tiếng người dùng (Vrep) 

Bảng 7. Điểm mặc định và đánh giá với phần thưởng danh 
tiếng 

Erep = Euser x wrep.  
Vrep =  (Sr x wr)+ (Sc x wc) + (Sf x wf) + (Sp x wp) 

Rrep = (Vrep / Sum of Vrep) x Erep  3

Tiêu chí và thuật ngữ Giải thích

Tỷ lệ kho phần thưởng danh 

tiếng (wrep)3
Tỷ lệ xác định độ lớn của kho phần thưởng 

danh tiếng

Điểm giữ chân (Sr) Độ trung thành của người dùng

Điểm nội dung (Sc)
Giá trị nội dung được đăng tải bởi người 

dùng

Điểm theo dõi (Sf) Giá trị xã hội của người dùng

Điểm cảnh sát (Sp)

Đóng góp của người dùng với việc báo cáo 

và kiểm chứng mức độ trong sạch của môi 

trường Dapp

Giá trị giữ chân (wr)
Đánh giá điểm giữ chân được sử dụng để 

tính toán danh tiếng (Vrep.)

Giá trị nội dung (wc)
Đánh giá điểm theo dõi được dùng để đánh 

giá danh tiếng (Vrep.)

Giá trị theo dõi (wf)
Đánh giá điểm theo dõi được sử dụng để 

đánh giá danh tiếng  (Vrep.)

Giá trị cảnh sát (wp)
Đánh giá điểm cảnh sát được sử dụng để 

đánh giá danh tiếng (Vrep.)

3         Đặc biệt, phần thưởng danh tiếng gồm ít hơn 50% kho phần thưởng. Tỷ lệ có thể được 
điều chỉnh. Với trường hợp nhà phát triển không muốn khuyến khích trong lâu dài, điều 
chỉnh tỷ lệ và phân phối ít phần thưởng danh tiếng so với phần thưởng nội dung.
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Phần thưởng nội dung (Rcv) 
Phần thưởng nội dung (Rcv) được phân phối cho cả người 
sáng tạo và người đón nhận từ kho phần thưởng nội dung 
hàng ngày (Ecv). 

Bảng 8. Các yếu tố tính toán kho phần thưởng nội dung hàng ngày 
(Ecv) 

Ecv-total = Euser x wcv 

Ecv = (Vcv / Sum of Vcv) x Ecv-total 

Phần thưởng nội dung (Rcv) khá tương đồng với giá trị nội 
dung (Vcv). Giá trị nội dung  (Vcv) là giá trị của từng nội 
dung được tính toán bởi công cụ trao thưởng Acorn sử dụng 
con số mà người đón nhận tương tác với nội dung và danh 
tiếng của những người đón nhận đó. 

Với vai trò là một mạng lưới độc đáo, nhà phát triển Dapp 
có thể quyết định hành động để tính và đánh giá mỗi hành 
động. Bảng 9 dưới đây đưa ra những thiết lập mặc định như 
một ví dụ cụ thể. 

Tiêu chí và thuật ngữ Giải thích

Tỷ lệ kho phần thưởng nội dung (wcv)
Tỷ lệ xác định độ lớn kho phần 
thưởng nội dung.
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Bảng 9. Hành động và giá trị ảnh hưởng tới phần thưởng 
nội dung (Vcv) 

Vcv = 𝝪like * ∑ 𝒇 (reputation of liker) + 𝝪comment * ∑ 𝒇 (reputation of 
commenter) + 𝝪share * ∑ 𝒇 (reputation of sharer) 

Các nhà phát triển Dapp có thể điều chỉnh các tham số tỷ lệ 

giữa người tạo và người quản lý nội dung  . Đơn giản, 4

người quản lý là người dùng tương tác với một phần nội 
dung (ví dụ: thích, bình luận, tặng quà, v.v.). 

Các nhà phát triển Dapp có thể điều chỉnh các tham số của 
công cụ trao thưởng Acorn, bao gồm tỷ lệ giữa người tạo và 

Tiêu chí và thuật ngữ Giải thích

Hành động #1: Like
Hành động “Like” sẽ tác động đến giá trị nội 

dung (Vcv)

Hành động #2: Bình luận
Hành động “Bình luận” sẽ tác động đến giá 

trị nội dung (Vcv)

Hành động #3: Chia sẻ
Hành động “Chia sẻ” sẽ tác động đến giá trị 

nội dung (Vcv)

Hành động #1 giá trị (wa1)
Xác định giá trị hành động “#1” sẽ tác động 

đến giá trị nội dung (Vcv)

Hành động #2 giá trị (wa2)
Xác định giá trị hành động “#2” sẽ tác động 

đến giá trị nội dung (Vcv)

Hành động #3 giá trị (wa3)
Xác định giá trị hành động “#3” sẽ tác động 

đến giá trị nội dung (Vcv)

4         Đặc biệt, người tạo nội dung nhận được chia sẻ khi họ đóng góp nhiều cho hệ thống. Tỷ lệ này có 
thể điều chình. Với trường hợp nhà phát triển muốn thúc đẩy tương tác với người đón nhận, tỷ lệ 
này có thể cao hơn.
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người quản lý nội dung hoặc tỷ lệ cho các cách quản lý khác 
nhau, mô hình phân phối khác nhau, v.v. 

Đối với các tương tác dành riêng cho phần thưởng, mẫu 
phân phối thường giảm theo thời gian, vì tương tác với nội 
dung chất lượng cao ít quan trọng hơn khi nó đã được công 
nhận bởi một khối lượng người dùng lớn.  

�48



 

07 

Tổng kết



TTC


Nền tảng TTC là một giải pháp blockchain cam kết đạt được 
việc áp dụng rộng rãi. Với sự đồng thuận tối ưu hóa và sự 
tách biệt giữa mạng chính và mạng phụ. Nền tảng TTC có 
khả năng đạt được TPS cao hơn, tạo nền tảng vững chắc 
cho các dịch vụ của mình. 

Giao thức Acorn là một giao thức mạng xã hội phi tập trung 
và được khuyến khích bởi token dựa trên nền tảng TTC. Nó 
nhằm mục đích cung cấp các ưu đãi token cho người dùng 
đã đóng góp cho hệ sinh thái Acorn Protocol. Nó có thể 
được coi là một cách khai thác mới. Giao thức Acorn nhấn 
mạnh việc hạn chế sức mạnh tính toán, và thay vào đó 
nhấn mạnh các đóng góp xã hội như một tài nguyên quan 
trọng. Người dùng thực sự đóng góp cho nền tảng được 
công nhận rõ ràng và được khuyến khích khá, dẫn đến tăng 
hoạt động của người dùng, tỷ lệ giữ chân người dùng cao 
hơn và doanh thu quảng cáo lớn hơn. 

Nền tảng TTC giải quyết các vấn đề của các giải pháp 
blockchain hiện tại và có thể hỗ trợ các giao dịch lớn và 
nhiều trường hợp sử dụng có thể có. Khi làm như vậy, nền 
tảng TTC cung cấp một giải pháp phi tập trung ở mức hiệu 
suất, bảo mật và khả năng mở rộng cao. Nền tảng TTC cam 
kết thay đổi các dịch vụ mạng xã hội tập trung, truyền 
thống với Acorn Protocol và Acorn token, trong khi TTC Pay 
cung cấp trải nghiệm thân thiện với người dùng bằng cách 
cung cấp phương thức liền mạch cho người dùng để thanh 
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toán. Nhìn chung nền tảng TTC là một giải pháp blockchain 
toàn diện có thể nhận ra tiềm năng đầy đủ của công nghệ 
blockchain và mang lại lợi ích của công nghệ này cho công 
chúng. 
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Bảng 10. Giá trị cho điểm quốc tịch người dùng (Sn) 

Quốc gia và vùng lãnh thổ D

Quốc gia và vùng lãnh thổ 3

Bắc Mỹ 2

Châu Âu 2

Trung Quốc 2

Hàn Quốc 2

Nhật bản 2

Oceania 1

Các quốc gia châu Á khác 1

Nam Mỹ 1

Châu Phi 1
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Bảng 11. Giá trị cho điểm giữ chân người dùng (Sua)

Loại sản phẩm U

Dịch vụ mạng xã hội 10

Mạng xã hội 1

Cộng đồng video 3

Tuỳ biến 0.5—100

�54


