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Lời nói đầu

Dự án này xuất phát từ một tình huống bắt nguồn từ quá 
khứ. Nó bắt đầu vào năm 2017 khi không có quy định nào 
cho tiền điện tử. Mục tiêu lúc đó là tạo ra một đồng coin và 
quy đổi nó về bằng vàng. Vào năm 2018, luật đã được thay 
đổi bởi cơ quan quản lý. Đã có các quy định mới để list mã 
token ổn định. Kết quả là dự án không thể tiếp tục. Với tư 
cách là một doanh nhân, điều quan trọng đối với tôi là tìm ra 
giải pháp. Tôi đã làm việc trên dự án hơn ba năm nay. Tôi 
cũng đã thuê một số chuyên gia để phân tích thị trường tiền 
điện tử. Chúng tôi đã phát hiện ra rằng có thể tạo ra một mã 
token mới tương tự như Bitcoin bằng một thuật toán mà 
không gây ô nhiễm môi trường hàng loạt. Không có mã 
token nào được bán nhưng được tạo ra bởi phí trong Mạng 
Ethereum, mạng Bitcoin, từ 20 sàn giao dịch phi tập trung 
hàng đầu và thông qua một ứng dụng cho phép bạn tạo các 
mã token này. Giá trị mã token được xác định bởi phí. 
Chúng tôi gọi quy trình này là CTP, viết tắt của Creative 
Token Production. Nếu bạn nhìn nó theo cách như vậy, giá 
trị Bitcoin cũng được xác định bằng cách giải quyết các vấn 
đề tính phức tạp ngày càng trở nên phức tạp hơn để tạo ra 
các khối mới. Trọng tâm là tính minh bạch và ý tưởng về 
bảo mật. Ngày nay, có thể đảm bảo tính bảo mật và tính 
minh bạch gần như tương tự với hợp đồng thông minh



Vấn đề

Sức mạnh vô độ: mining tiền điện tử

Mining tiền điện tử tiêu thụ nhiều năng lượng hơn cả New Zealand 
và Bỉ cộng lại, gây hại cho môi trường và khí hậu.

Khi bạn đọc bài viết này, bạn đang tiêu thụ điện năng. Năng lượng 
cũng đang được tiêu thụ cho mọi tìm kiếm trên Google, mọi email 
được gửi và mọi ảnh được lưu trên đám mây. Đó là một thực tế ai 
cũng biết rõ: khi số hóa tăng lên, điện năng tiêu thụ cũng tăng theo. 
Đặc biệt, việc mining tiền kỹ thuật số đòi hỏi một lượng lớn năng 
lượng. Một nghiên cứu của Đại học Cambridge đã một lần nữa 
khẳng định điều đó. Theo đó, các trang trại máy chủ khổng lồ đằng 
sau tiền điện tử tiêu thụ nhiều điện hơn cả Hà Lan, quốc gia có hơn 
17 triệu dân, trong một năm



Mining Bitcoin Truyền thống

Mining Bitcoin với nhiều phần cứng

Phần cứng là một trong những lý lẽ chính chống lại việc mining 
như một nguồn thu nhập. Để thực sự kiếm tiền, bạn sẽ cần tất 
cả các loại thiết bị, vì bạn sẽ cạnh tranh với các công ty chuyên 
về lĩnh vực này và mining bitcoin trong các kho lớn. Bản thân 
việc mining phụ thuộc vào một số yếu tố. Cần phải xem xét các 
khía cạnh khác nhau như chi phí điện, chi phí của phần cứng 
thích hợp và các biến số khác:

• Càng có nhiều thợ đào Bitcoin trong một mạng lưới, 
thì việc tạo ra Bitcoin càng trở nên khó khăn hơn

• Mining bitcoin tiêu tốn rất nhiều điện năng. Nếu chi 
phí điện cao, việc mining thường không đáng giá

• Để mining Bitcoin, bạn cần tham gia nhóm mining thì 
sẽ phát sinh thêm chi phí



Mining Bitcoin Truyền thống

• Để mining, bạn cần phần cứng thích hợp – cái gọi là công 
cụ mining ASIC. Máy tính để bàn thường không đủ cho 
việc này, vì chi phí điện sẽ quá cao để vận hành mining 
một cách hiệu quả

• Một công cụ mining ASIC như vậy có giá từ 1 000 đến   
3 000 euro

• Khi mua một thiết bị, điều quan trọng là phải chú ý đến 
“tỷ lệ băm” của nó, cho biết số lượng băm có thể được 
tạo ra mỗi giây

• Chắc chắn bạn nên chú ý đến hiệu quả của công cụ 
mining ASIC: nếu thiết bị tiêu thụ quá nhiều năng lượng, 
bạn có thể thua lỗ

• Bạn cũng sẽ cần một cái gọi là ví Bitcoin để bạn có thể 
lưu trữ Bitcoin



CTP Creative Token Production 

Tổng cung Địa chỉ hợp đồng thông minh Mã token Minebase

250 triệu Token

Chương trình tiền thưởng 45 triệu                                                                 
Bản phát hành lưu hành cho Chương trình tiền thưởng

11 200 000 token trong tháng 8 năm 2022                                                    
11 300 000 token trong tháng 2 năm 2023                                                    
11 250 000 token trong tháng 8 năm 2023                                                    
11 250 000 token trong tháng 2 năm 2024  

CTP Creative Token Production   

mã token Minebase được tạo với 250 triệu mã token. Quá trình của 
Minebase chỉ là phát hành mã token để lưu hành thông qua phí địa chỉ 
ví

Địa chỉ ví từ mạng Ethereum, các sàn giao dịch phi tập trung và mạng 
Bitcoin được đăng ký trong hệ thống Minebase

Những địa chỉ ví này được cung cấp cho người dùng. Điều này sẽ phát 
hành mã token Minebase để lưu hành, tức là nó được tạo

Sản xuất: Người dùng đăng ký với Minebase. Nếu người dùng có ít nhất 
10 mã token Minebase trên ví Minebase của mình, họ sẽ nhận được một 
địa chỉ ví tự động (được chọn ngẫu nhiên) từ Ethereum, các sàn giao 
dịch phi tập trung hoặc mạng Bitcoin. Tất cả các khoản phí do địa chỉ ví 
này tạo ra sẽ được ghi có cho người dùng. Một ví dụ :

giao dịch đầu tiên của địa chỉ ví này là 1.50$ phí, giao dịch thứ hai là 
2.50$, v.v. Khi đạt được 6.50$, người dùng sẽ tự động nhận được mã 
token Minebase. (Mã token được phát hành để lưu hành từ 250 triệu mã 
token đã tạo). Vì vậy, được tạo ra để giao dịch. Mỗi địa chỉ ví được quy 
đổi sau mỗi 72 giờ. Địa chỉ ví mới thay thế cho địa chỉ trước đó. Giá trị 
đã tạo của địa chỉ ví trước đó được giữ nguyên



Tạo CTP

Mạng Ethereum

1.15 triệu giao dịch được thực 
hiện trên Mạng Ethereum mỗi 
ngày. Phí được tính cho mỗi giao 
dịch. Mỗi ví được liệt kê trên 
Minebase nhận được mã thông 
báo MBASE khi người dùng đáp 
ứng yêu cầu được mô tả trong 
Whitepaper chính thức này. 
Càng tạo nhiều MBASE thông 
qua phí, thì càng cần nhiều phí 
để tạo MBASE. Điều đó được 
kiểm soát bởi một hợp đồng 
thông minh

Sàn giao dịch phi tập trung

Với các sàn giao dịch phi tập trung 
(không giống như các sàn tập 
trung), chúng ta có thể thấy các 
giao dịch thực tế trên sàn giao 
dịch. Nó cho phép chúng tôi nắm 
bắt tất cả các khoản phí trên các 
sàn giao dịch này và kiểm soát 
chúng bằng một hợp đồng thông 
minh. Điều đó có nghĩa là tất cả 
các giao dịch trên 20 Sàn giao dịch 
phi tập trung hàng đầu đang hoạt 
động và chức năng tạo giao dịch 
đều được sử dụng để tạo mã token 
Minebase

Mạng Bitcoin

Bitcoin là đồng tiền lâu đời nhất cũng có nhiều địa chỉ ví nhất. Vì có 
hàng tỷ địa chỉ ví ở đây, Minebase chỉ sử dụng những địa chỉ hoạt động 
tích cực nhất. Địa chỉ ví được ghi lại theo thời gian thực. Với sự phát 
triển tích cực của thị trường tiền điện tử, ngày càng có nhiều địa chỉ ví 
được thêm vào. Tất cả các địa chỉ bitcoin đều được chọn lựa cẩn thận 
trước khi sử dụng để đảm bảo chúng sẽ tạo ra phí



Có hai cách để tạo mã token Minebase trong Mạng Ethereum, mạng Bitcoin 
hoặc Sàn giao dịch phi tập trung

Đây là tùy chọn đầu tiên:

Người dùng phải gửi ít nhất mười mã token Minebase.

Nó sẽ tự động gán cho người dùng một địa chỉ ví trong 72 giờ. Tất cả các khoản 
phí phát sinh cho ví này sẽ được ghi có cho người dùng. Khi ví này đạt tổng số 
tiền là 6.50$ (giá hiện tại để tạo mã token), người dùng sẽ nhận được mã token 
Minebase. Trong 72 giờ, địa chỉ ví sẽ tự động được thay thế bằng địa chỉ mới. 
Nếu ví trước đó chưa đạt đến 6.50$, số tiền mà ví đã đạt đến sau đó vẫn sẽ 
được giữ lại. Với địa chỉ ví mới, phí sẽ tiếp tục cộng thêm cho đến khi người 
dùng đạt 6.50$. Miễn là người dùng có mười mã token trong ví của họ, họ có 
thể tạo mã token Minebase mới bằng một địa chỉ ví. Mỗi địa chỉ ví được tính 
phí riêng cho việc tạo mã token Minebase. Nếu người dùng muốn có nhiều địa 
chỉ ví để tạo MBASE, các yêu cầu sau đây phải được đáp ứng:

Bắt đầu với giá CTP từ 6.50$ đến 130$

CTP Cách I 

Thông tin ở
Trang 18 và 24

Xin lưu ý: Hàng ngày sẽ có giới hạn là 10 mã token Minebase mỗi 24 giờ, cho mỗi 
địa chỉ ví. Vì vậy, bạn có thể tạo tối đa 10 mã token mỗi ngày với mỗi địa chỉ ví



Trong số mười mã token Minebase, bạn có thể tạo mã 
token MBASE để lưu thông bằng địa chỉ ví được tạo tự 
động cho POT

20

50

CTP Cách I 

Ví dụ 2: Nếu bạn có 50 mã token Minebase trong ví của mình, bạn sẽ tự động 
nhận được năm địa chỉ ví để mining mã token Minebase

Ví dụ 1: Nếu bạn có 20 mã token Minebase trong ví của mình, bạn sẽ tự động 
nhận được hai địa chỉ ví để mining mã token Minebase



Đây là cách thứ hai để tạo mã token Minebase trong Mạng 
Ethereum, mạng Bitcoin hoặc Sàn giao dịch phi tập trung

Người dùng đăng ký địa chỉ ví của mình.

Bất kỳ ai cũng có thể đăng ký địa chỉ ví của riêng mình, địa 
chỉ ví này họ sẽ sử dụng để gửi tiền. Địa chỉ ví phải được xác 
minh

Mọi người phải tự nhập và đăng ký địa chỉ ví của mình. Sau 
khi đăng ký, người dùng nhận được một giá trị được xác định 
trước cho giao dịch mà họ phải thực hiện đầu tiên. Vì vậy, 
người dùng phải gửi một số tiền nhỏ đến địa chỉ ví Minebase. 
Sau khi kiểm tra và xác minh thành công, ví Minebase của 
họ sẽ được phát hành. Quá trình này có thể mất đến 48 giờ. 
Người dùng hiện nhận được mã thông báo Minebase từ ví 
của chính họ cho các giao dịch của riêng họ dưới dạng phí 
mà họ có với địa chỉ đó khi chuyển tiền. Khi đạt đến số tiền  
6.50$ (giá tạo mã token hiện tại), người dùng sẽ nhận được 
một mã token Minebase. Người dùng có thể đăng ký một số 
địa chỉ ví cá nhân, nhưng tối đa là năm. Vì là địa chỉ riêng 
nên họ có thể sử dụng lâu dài. Ưu điểm là mọi người dùng có 
địa chỉ ví riêng của mình không phải gửi mã token MBASE 
vào ví Minebase của mình. Có nghĩa là họ không phải chịu 
bất kỳ chi phí nào

Mỗi địa chỉ ví được tính phí riêng cho việc tạo mã token 
Minebase. Xin lưu ý: Hàng ngày sẽ có giới hạn là 10 mã 
token Minebase mỗi 24 giờ, cho mỗi địa chỉ ví. Vì vậy, bạn 
có thể tạo tối đa 10 mã thông báo mỗi ngày với mỗi địa chỉ ví

CTP Cách II



CTP Cách II

Đăng ký địa chỉ ví của riêng mình tại đây

Nếu bạn đạt ít nhất 6.50$ phí với địa chỉ ví của mình, bạn sẽ nhận 
được mã token Minebase

Bạn có thể đăng ký tối đa 20 địa chỉ ví riêng



Ứng dụng CTP trên smartphone Cách I Period of time

Với ứng dụng này, người dùng có khả năng tạo mã token MBASE. Để làm 
điều này, người dùng phải tải ứng dụng MBASE. Ứng dụng này được cung 
cấp cho hệ điều hành Android và IOS

Phí ban đầu của MBASE CTP là 6.50$ (tùy thuộc vào số lượng mã token 
được bán) xem thuật toán

Cơ sở tính 

Cơ sở tính cho việc tạo ứng dụng. Giá khởi điểm CTP là 6.50$

Từ 6.50$ 4% này được tính = 0.26$. 0.26 này được ghi có mỗi giờ trong Ví 
MBASE. Điều này có nghĩa là trong trường hợp này, sau 25 giờ Mã token 
MBASE sẽ được tạo

Hoạt động ra sao:

Ứng dụng tính phí 0.26$ mỗi giờ cho đến khi đạt được 1 MBASE. Khi đạt 
đến một MBASE, quá trình tạo CTP sẽ được dừng lại. Mã sẽ được hiển thị. 
Mã này phải được chuyển vào ví



Ứng dụng CTP trên smartphone Cách II: Walk to earn

Mọi người đều có thể tạo mã token bằng chính năng lượng của mình. Trung 
bình một người đi bộ khoảng sáu km mỗi ngày. Nếu bạn đi bộ sáu km với 
smartphone của mình, bạn sẽ tạo ra giá trị là 6.50$. Bạn đi bộ nhanh hơn 
(hoặc thậm chí có thể bạn chạy bộ), bạn tạo mã token MBASE càng nhanh. 
Ngay sau khi bạn đạt được 6.50$, bạn sẽ nhận được một mã. Khi bạn nhập 
mã này vào tài khoản của mình, bạn sẽ nhận được mã token MBASE

Đây là cơ sở của phép tính:

Tỷ giá ban đầu của mã token là                               6.50$                                                         
Nếu bạn đi bộ được một mét, bạn nhận được          0.00108$                                 
Nếu bạn đi bộ được một km, bạn nhận được           1.08333$                                    
Nếu bạn đi bộ được sáu km, bạn nhận được            6.50000$

Chức năng này sẽ chỉ được hoàn thiện đầy đủ trong vài tháng tới. Do đó, 
“Walk to earn” sẽ chỉ có vào năm 2023. Bảng ở Trang kế tiếp sẽ cho bạn cái 
nhìn tổng quan về Walk to earn, khoảng thời gian và địa chỉ ví tự động



Giá trị 
CTP

thành:

Giá USDT 
3 Tháng

1 ví tự động 
mỗi tháng

Khoảng 
thời gian

Walk to 
earn

Sau CTP

1 $65,00 6.50 -$130 $5,00 $65,40 $0,26 $6,50 Tất cả mã token
2 $70,00 $392 $10,00 $130,80 $0,52 $8,86 Tất cả mã token
3 $70,00 $784 $15,00 $196,20 $0,78 $10,86 Tất cả mã token
4 $70,00 $1.308 $20,00 $261,60 $1,04 $13,04 Tất cả mã token
5 $80,00 $1.962 $25,00 $327,00 $1,30 $15,22 Tất cả mã token
6 $80,00 $2.354 $30,00 $392,40 $1,56 $17,40 Tất cả mã token
7 $80,00 $3.663 $35,00 $457,80 $1,82 $19,58 Tất cả mã token
8 $85,00 $4.708 $40,00 $523,20 $2,08 $21,76 Tất cả mã token
9 $85,00 $6.886 $45,00 $588,60 $2,34 $23,94 Tất cả mã token
10 $85,00 $7.194 $50,00 $654,00 $2,60 $26,12 Tất cả mã token
11 $90,00 $8.632 $55,00 $719,40 $2,86 $28,30 Tất cả mã token
12 $90,00 $10.202 $60,00 $784,80 $3,12 $30,48 thanh toán hàng năm
13 $90,00 $12.753 $65,00 $850,20 $3,38 $32,66 thanh toán hàng năm
14 $95,00 $15.565 $70,00 $915,60 $3,64 $34,84 thanh toán hàng năm
15 $95,00 $18.639 $75,00 $981,00 $3,90 $37,02 thanh toán hàng năm
16 $95,00 $22.672 $80,00 $1.046,40 $4,16 $39,20 thanh toán hàng năm
17 $100,00 $26.683 $85,00 $1.111,80 $4,42 $41,38 thanh toán hàng năm
18 $100,00 $31.784 $90,00 $1.177,20 $4,68 $43,56 thanh toán hàng năm
19 $100,00 $37.287 $95,00 $1.242,60 $4,94 $45,74 thanh toán hàng năm
20 $105,00 $43.164 $100,00 $1.308,00 $5,20 $47,92 thanh toán hàng năm
21 $105,00 $49.442 $110,00 $1.373,40 $5,46 $50,10 thanh toán hàng năm
22 $105,00 $56.113  $120,00 $1.438,80 $5,72 $52,28 thanh toán hàng năm
23 $110,00 $63.176  $130,00 $1.504,20 $5,98 $54,46 thanh toán hàng năm
24 $110,00 $70.632   $140,00 $1.569,60 $6,24 $56,64 thanh toán hàng năm
25 $110,00 $78.480   $150,00 $1.635,00 $6,50 $58,82 thanh toán hàng năm
26 $115,00 $91,821   $160,00 $1.700,40 $6,76 $61,00 thanh toán hàng năm
27 $115,00 $105.948   $170,00 $1.765,80 $7,02 $63,18 thanh toán hàng năm
28 $115,00 $120.859    $180,00 $1.831,20 $7,28 $65,36 thanh toán hàng năm
29 $120,00 $142.833  $190,00 $1.896,60 $7,54 $67,54 thanh toán hàng năm
30 $120,00 $176,580  $200,00 $1.962,00 $7,80 $69,72 thanh toán hàng năm
31 $120,00 $206.794 $210,00 $2.027,40 $8,06 $71,90 thanh toán hàng năm
32 $125,00 $238.579 $220,00 $2.092,80 $8,32 $74,08 thanh toán hàng năm
33 $125,00 $271,933 $230,00 $2.158,20 $8,58 $76,26 thanh toán hàng năm
34 $125,00 $306.856  $240,00 $2.223,60 $8,84 $78,44 thanh toán hàng năm
35 $130,00 $343.350  $250,00 $2.289,00 $9,10 $80,62 thanh toán hàng năm
36 $130,00 $381.412  $260,00 $2.354,40 $9,36 $82,80 thanh toán hàng năm
37 $130,00 $421.045 $270,00 $2.419,80 $9,62 $84,98 thanh toán hàng năm
38 $135,00 $462.247 $280,00 $2.485,20 $9,88 $87,16 thanh toán hàng năm
39 $135,00 $505.018 $290,00 $2.550,60 $10,14 $89,34 thanh toán hàng năm
40 $135,00 $549.360 $300,00 $2.616,00 $10,40 $91,52 thanh toán hàng năm
41 $140,00 $595.270 $310,00 $2.681,40 $10,66 $93,70 thanh toán hàng năm
42 $140,00 $642.751 $320,00 $2.746,80 $10,92 $95,88 thanh toán hàng năm
43 $140,00 $691.801 $330,00 $2.812,20 $11,18 $98,06 thanh toán hàng năm
44 $145,00 $742.420   $340,00 $2.877,60 $11,44 $100,24 thanh toán hàng năm
45 $150,00 $793.041 $350,00 $2.943,00 $11,70 $102,42 thanh toán hàng năm

CTP Tổng giá xây dựng 

phát hành của  
mã tokenmỗi 6 kmmỗi ngày

Mã token được lưu trữ
nhiều địa chỉ ví

Giá trị bằng Token USDT



VÍ D
Ụ

Tùy thuộc vào số lượng mã token bạn gửi, bạn có thể nhận được tối đa 
20 địa chỉ ví từ toàn bộ thị trường tiền điện tử. Khi giá CTP tăng, bạn 
sẽ nhận được gấp 45 lần giá trị phí địa chỉ ví của bạn như trong bảng. 
Điều tương tự cũng xảy ra với địa chỉ ví tự động, Period of time và 
Walk to earn. Với các địa chỉ ví tự động, điều đó có nghĩa là bạn nhận 
được trên mỗi địa chỉ gấp 45 lần giá trị của phí. Trong period of time, 
điều đó có nghĩa là bạn nhận được nhiều hơn mỗi giờ. Và với việc 
Walk to earn, điều đó có nghĩa là bạn sẽ nhận được mức giá cao hơn 
cho mỗi 6 km, cho đến khi bạn tạo được mã token thông qua hệ thống 
CTP

10 0.05443 $6.887 $7.194 654.00 $2.60 $26.12 Mổ tả

Số tiền bạn kiếm được từ phí với địa chỉ ví này sẽ nhân x10

Đối với địa chỉ ví này, bạn cần gửi 0.05443 mã token Minebase

Đây là giá CTP khởi điểm (giá tạo) của mã token ở cấp độ này

Đây là giá CTP cuối cùng (giá tạo) của mã token 
trong cấp độ này.

Bạn sẽ nhận được 2.60$ mỗi giờ với 
Period of time

Bạn sẽ nhận được 26.12$ 
sau 6 km với tính năng 
Walk to earn

Mã token Minebase được tạo khi bạn đã đạt đến giá trị CTP v.v. chỉ khi 
đó bạn mới có thể cung cấp mã token để bán

CTP Tổng giá xây dựng Ví dụ

Ví dụ này được đề cập ở Trang 15 dòng10

Bạn sẽ nhận được 654$ mỗi tháng với địa 
chỉ ví tự động



Tài khoản và nâng cấp Ví Minebase

Trạng thái Bạc, Vàng và Bạch kim
Để cho phép người dùng trong tương lai tạo mã token nhanh hơn với 
hệ thống CTP của chúng tôi, Minebase cung cấp ba chức năng khác 
nhau. Mỗi người dùng đã gửi mã token Minebase vào ví của mình 
trong một khoảng thời gian nhất định sẽ nhận được Tăng Tốc độ. Tuy 
nhiên, bạn cũng có thể nhận được Tăng Tốc độ sau một số lượng mã 
token đã được tạo nhất định. Khi bạn đạt đến trạng thái tương ứng, bạn 
có thể sử dụng những lợi thế

Với trạng thái Bạc, bạn sẽ có thêm 1 địa chỉ ví cho mỗi địa chỉ mà bạn 
đã gửi mã token. Ví dụ: nếu bạn đã gửi 30 mã token và 3 địa chỉ ví 
đang hoạt động cho bạn, bạn sẽ nhận được thêm một địa chỉ cho mỗi 
địa chỉ trong số đó. Với trạng thái vàng, bạn nhận được 3 địa chỉ ví bổ 
sung và với trạng thái bạch kim 5. Điều này có nghĩa là bạn có thể tạo 
mã token Minebase nhanh hơn. Để đạt được sự ổn định của mã token, 
10% mã token được đốt trong quá trình tạo



Yêu cầu Tăng Tốc độ

Có hai cách để có bộ tăng tốc dộ:

Cách #1

Trạng thái Bạc                                                                                                               

Người dùng phải gửi 50 mã token MBASE vào ví trong ít nhất ba tháng 
(90 ngày).

Trạng thái Vàng

Người dùng phải gửi 200 mã token MBASE vào ví trong ít nhất sáu 
tháng (180 ngày)

Trạng thái Bạch kim

Người dùng phải gửi 500 mã token MBASE vào ví trong ít nhất 12 tháng 
(360 ngày)

Cách #2

Trạng thái Bạc

Bạn phải tạo ít nhất 500 mã token MBASE 
bằng ví MBASE của mình

Trạng thái vàng 

Bạn phải tạo ít nhất 1 000 mã token MBASE 
bằng ví MBASE của mình

Trạng thái bạch kim
Bạn phải tạo ít nhất 2 000 mã token MBASE 
bằng ví MBASE của mình



Tài khoản và Nâng cấp Ví Minebase

Trạng thái Bạc

Người dùng phải gửi 50 mã token MBASE vào ví trong ít nhất ba tháng (90 
ngày) hoặc tạo 500 token bằng ví MBASE của mình bằng hệ thống CTP

Để sử dụng Trạng thái Bạc, người dùng phải tiếp tục gửi 50 mã token vào 
Ví MBASE

Người dùng nhận được thêm một địa chỉ ví. Phí sẽ là 10%. Điều đó có 
nghĩa là đối với tất cả các mã token được tạo ở Trạng thái Bạc, người dùng 
sẽ bị loại bỏ để ổn định 10% số mã token

Người dùng không phải trả bất kỳ phí. Người dùng có thể tạo tối đa một bộ 
Tăng Tốc độ Bạc

Trạng thái Vàng

Người dùng phải gửi 200 mã token MBASE vào ví trong ít nhất sáu 
tháng (180 ngày) hoặc tạo 1 000 mã token bằng ví MBASE của mình  
bằng hệ thống CTP

Để sử dụng Trạng thái Vàng, người dùng phải tiếp tục gửi 200 mã token 
vào Ví MBASE

Người dùng nhận được chuỗi địa chỉ ví bổ sung. Phí sẽ là 10%. Điều đó 
có nghĩa là đối với tất cả các mã token áo được tạo với trạng thái Vàng, 
người dùng sẽ bị loại bỏ để ổn định 10% số mã token. Người dùng không 
phải trả bất kỳ chi phí nào



Trạng thái Bạch kim

Người dùng phải gửi 500 mã token MBASE vào ví trong ít nhất 12 
tháng (360 ngày) hoặc tạo 2 000 mã token bằng ví MBASE của mình 
bằng hệ thống CTP

Để sử dụng Trạng thái Bạch kim, người dùng phải tiếp tục gửi 500 mã 
token vào Ví MBASE

Người dùng nhận thêm năm địa chỉ ví. Phí sẽ là 10%. Điều đó có nghĩa 
là đối với tất cả các mã token được tạo với Trạng thái Bạch kim, người 
dùng sẽ bị xóa để ổn định 10% số mã token. Người dùng không phải trả 
bất kỳ chi phí nào

Tài khoản và Nâng cấp Ví Minebase

Trạng thái Bạc                    Trạng thái Vàng              Trạng thái Bạch kim

T R Ạ N G  T H Á I  V Í  M I N E B A S E  C T P



Giá       
CTP

Mã token           
Ví Bạc

Mã token           
Ví Vàng

Mã token                  
Ví Bạch kim

$65,00 $6,50 50,0 200 500
$70,00 $131 10,00 40,00 100
$70,00 $392 2,500 10,00 25,0
$70,00 $785 1,000 4,000 10,0
$80,00 $1.309 0,500 2,000 5,00
$80,00 $1.963 0,500 2,000 5,00
$80,00 $2.355 0,500 2,000 3,00
$85,00 $3.664 0,500 2,000 3,00
$85,00 $4.709 0,450 1,500 2,50
$85,00 $6.887 0,400 1,400 2,40
$90,00 $7.195 0,350 1,300 2,30
$90,00 $8.633 0,300 1,200 2,00
$90,00 $10.203 0,280 1,100 1,90
$95,00 $12.754 0,260 1,000 1,80
$95,00 $15.566 0,200 0,900 1,70
$95,00 $18.640 0,180 0,800 1,60
$100,00 $22.673 0,160 0,700 1,50
$100,00 $26.684 0,140 0,600 1,20
$100,00 $31.785 0,120 0,500 1,10
$105,00 $37.288 0,100 0,450 1,00
$105,00 $43.165 0,095 0,400 0,90
$105,00 $49.443 0,090 0,350 0,80
$110,00 $56.114 0,085 0,300 0,70
$110,00 $63.177 0,080 0,250 0,60
$110,00 $70.633 0,075 0,200 0,50
$115,00 $78.481 0,070 0,180 0,40
$115,00 $91.822 0,065 0,160 0,35
$115,00 $105.949 0,060 0,150 0,20
$120,00 $120.860 0,055 0,145 0,15
$120,00 $142.834 0,050 0,140 0,10
$120,00 $176.581 0,045 0,135 0,20
$125,00 $206.795 0,040 0,120 0,10
$125,00 $238.579 0,035 0,115 0,09
$125,00 $271.934 0,030 0,100 0,08
$130,00 $306.857 0,027 0,095 0,07
$130,00 $343.351 0,026 0,090 0,05
$130,00 $381.413 0,025 0,04 0,05
$135,00 $421.046 0,023 0,04 0,05
$135,00 $462.248 0,022 0,04 0,05
$135,00 $505.019 0,021 0,03 0,04
$140,00 $549.361 0,020 0,03 0,04
$140,00 $595.271 0,019 0,03 0,04
$140,00 $642.752 0,018 0,03 0,04
$145,00 $691.802 0,017 0,03 0,04
$150,00 $742.421 0,016 0,03 0,04

Dưới đây là danh sách các mã token, phải được gửi vào ví bạc, 
vàng hoặc bạch kim, khi giá CTP tăng

Ví cơ bản lưu   
trữ mã token



Chương trình phần thưởng Minebase

Tổng cộng 12.5 triệu mã token Minebase sẽ được trao dưới dạng phần 
thưởng. Phần thưởng phụ thuộc vào hai điều

Thứ nhất, về giá CTP và

Thứ hai, bạn có sở hữu bản nâng cấp của ví Minebase hay không. Bạc, 
Vàng hoặc Bạch kim

Đối với tất cả người dùng sở hữu Ví Minebase nâng cấp sẽ nhận được 
phần thưởng. Dựa trên thuật toán, giá CTP ngày càng cao nên phần 
thưởng cho mỗi người dùng cũng ngày càng tăng. Phần thưởng cho 
bạc, vàng và bạch kim được phân phối riêng biệt. Nếu bạn sở hữu một 
chiếc ví bạch kim, bạn sẽ nhận được phần thưởng cao nhất. Yêu cầu là 
bạn đã sở hữu ví tương ứng trong ít nhất 6 tháng và cũng đã gửi số 
lượng mã token Minebase được yêu cầu. Nếu bạn rút mã token đã gửi 
từ Ví Minebase, bạn sẽ không nhận được phần thưởng nữa. Để nhận 
lại phần thưởng, bạn phải gửi số lượng mã token Minebase được yêu 
cầu vào ví của mình trong 6 tháng, tùy thuộc vào việc bạn muốn đạt 
được bạc, vàng hay bạch kim. Sau 6 tháng bạn sẽ nhận lại phần 
thưởng của mình

Theo tỷ giá CTP, tổng cộng 807.8 tỷ USD sẽ được phân phối



Giải thích về Chương trình Phần thưởng Minebase

Dựa trên  thuật toán, giá CTP ngày càng cao thì càng có nhiều mã token được tạo ra. 
Khi giá CTP đạt đến 131$, sẽ có phần thưởng. Phần thưởng được phân phối cho người 
dùng sau mỗi lần tăng giá CTP

Đây là tổng số mã token sẽ được thanh toán cho phần thưởng. 2 850 000 
mã token

Trong số này, 570 000 mã token sẽ được phân phối đều cho tất 
cả người dùng có Ví Bạc

Trong số này, 855 000 mã token sẽ được phân 
phối đều cho tất cả người dùng có Ví Vàng

Trong số này, 1.42 triệu mã 
token được phân phối đều cho 
tất cả người dùng có Ví Bạch 
kim.

Đây là tổng số 
tiền bằng đô la sẽ 
được thanh toán 
bằng 2.85 triệu 
mã token
Được tính theo 
giá CTP là 131$

$131 2.850.000 570.000 855.000 1.420.000 $373.350.000

Tổng số mã 
token phần 

thưởng

Mã token 
thưởng Bạc

Mã token 
thưởng Vàng

Mã token 
thưởng Bạch 

kim

Tổng số tiền
thưởng CTP

giá tính bằng $

Giá Phần 
thưởng CTP
thanh toán



$131 2.850.000 570.000 855000 1.420.000 $373.350.000
$392 1.300.000 260.000 390.000 650.000 $509.600.000
$785 800.000 160.000 240.000 400.000 $628.000.000
$1.309 700.000 140.000 210.000 350.000 $916.300.000
$1.963 600.000 120.000 180.000 300.000 $1.177.800.000
$2.355 550.000 110.000 165.000 275.000 $1.295.250.000
$3.664 450.000 90.000 135.000 225.000 $1648.800.000
$4.709 400.000 80.000 120.000 200.000 $1.883.600.000
$6.887 300.000 60.000 90.000 150.000 $2.066.100.000
$7.195 300.000 60.000 90.000 150.000 $2.158.500.000
$8.633 270.000 54.000 81.000 135.000 $2.330.910.000
$10.203 250.000 50.000 75.000 125.000 $2.550.750.000
$12.754 220.000 44.000 66.000 110.000 $2.805.880.000
$15.566 200.000 40.000 60.000 100.000 $3.113.200.000
$18.640 180.000 36.000 54.000 90.000 $3.355.200.000
$22.673 160.000 32.000 48.000 80.000 $3.627.680.000
$26.684 140.000 28.000 42.000 70.000 $3.735.760.000
$31.785 120.000 24.000 36.000 60.000 $3.814.200.000
$37.288 110.000 22.000 33.000 55.000 $4.101.680.000
$43.165 100.000 20.000 30.000 50.000 $4.316.500.000
$49.443 100.000 20.000 30.000 50.000 $4.944.300.000
$56.114 100.000 20.000 30.000 50.000 $5.611.400.000
$63.177 100.000 20.000 30.000 50.000 $6.317.700.000
$70.633 100.000 20.000 30.000 50.000 $7.063.300.000
$78.481 100.000 20.000 30.000 50.000 $7.848.100.000
$91.822 100.000 20.000 30.000 50.000 $9.182.200.000
$105.949 100.000 20.000 30.000 50.000 $10.594.900.000
$120.860 100.000 20.000 30.000 50.000 $12.086.000.000
$142.834 100.000 20.000 30.000 50.000 $14.283.400.000
$176.581 100.000 20.000 30.000 50.000 $17.658.100.000
$206.795 100.000 20.000 30.000 50.000 $20.679.500.000
$238.579 100.000 20.000 30.000 50.000 $23.857.900.000
$271.934 100.000 20.000 30.000 50.000 $27.193.400.000
$306.857 100.000 20.000 30.000 50.000 $30.685.700.000
$343.351 100.000 20.000 30.000 50.000 $34.335.100.000
$381.413 100.000 20.000 30.000 50.000 $38.141.300.000
$421.046 100.000 20.000 30.000 50.000 $42.104.600.000
$462.248 100.000 20.000 30.000 50.000 $46.224.800.000
$505.019 100.000 20.000 30.000 50.000 $50.501.900.000
$549.361 100.000 20.000 30.000 50.000 $54.936.100.000
$595.271 100.000 20.000 30.000 50.000 $59.527.100.000
$642.752 100.000 20.000 30.000 50.000 $64.275.200.000
$691.802 100.000 20.000 30.000 50.000 $69.180.200.000
$742.421 100.000 20.000 30.000 50.000 $74.242.100.000
$793.041 100.000 20.000 30.000 50.000 $79.304.100.000

Tổng số mã 
token phần 

thưởng

Mã token 
thưởng Bạc

Mã token 
thưởng Vàng

Mã token 
thưởng Bạch 

kim

Tổng số tiền 
thưởng CTP giá 

tính bằng $

Giá Phần 
thưởng CTP
thanh toán

Bảng tính Chương trình Phần thưởng Minebase



Giải thích về Chương trình Phần thưởng Minebase

Ví dụ:

Giả sử có tổng cộng 25 000 người dùng nâng cấp ví. Trong số này, 50% có 
Trạng thái Bạc. 30% có Trạng thái Vàng và 20% có Trạng thái Bạch kim.

Thì đó có nghĩa sau đây: 

Trong số 25 000 người dùng, 12 500 người dùng có Trạng thái Bạc
Trong số 25 000 người dùng, 7 500 người dùng có Trạng Thái Vàng
Trong số 25 000 người dùng, 5 000 người dùng có Trạng thái Bạch kim

Mỗi người dùng có Trạng thái Bạc
nhận được 570 000 / 12 500 = 45.6 mã token

Mỗi người dùng có Trạng thái Vàng
nhận được 570 000 / 7 500 = 76.0 mã token

Mỗi người dùng sở hữu trạng thái Bạch kim
nhận được 570 000 / 5 000 = 114.0 mã token

Giá CTP là 131$

Đối với Ví bạc là                     45.6 mã token x 131 = 5 973.60$
Đối với Ví vàng là                   76.0 mã token x 131 = 9 956.00$
Đối với Ví bạch kim là            114.0 mã token x 131 = 14 934.00$

Mỗi lần CTP tăng giá sẽ có tổng cộng 45 lần thưởng

$131 2.850.000 570.000 855.000 1.420.000 $373.350.000

Tổng số mã 
token phần 

thưởng

Mã token 
thưởng Bạc

Mã token 
thưởng Vàng

Mã token 
thưởng Bạch 

kim

Tổng số tiền 
thưởng CTP giá 

tính bằng $

Giá Phần 
thưởng CTP
thanh toán



Thuận toán CTP 

Càng nhiều mã token được tạo ra thì giá chúng sẽ càng cao và 
do đó phí phải được tạo ra trong mỗi ví sẽ cao hơn do thuật 
toán. Minebase đã theo dõi các khoản phí được tạo ra bởi tất cả 
các ví được tạo trong Mạng Ethereum, mạng Bitcoin hoặc Sàn 
giao dịch phi tập trung. Với điều kiện địa chỉ ví đã được đăng 
ký với Minebase. Nếu ví hiển thị 6.50$ trong mục phí, người 
dùng sẽ nhận được mã token MBASE. Khi tổng số 60 000 000 
mã token MBASE đã được tạo bởi CTP, mã token MBASE sẽ 
tăng lên 8.26$ thông qua thuật toán được kiểm soát bởi hợp 
đồng thông minh. Xem danh sách các thuật toán tăng ở Trang 
tiếp theo

Sàn giao dịch 
phi tập trung

Mạng 
Ethereum

Smartphone
Hợp đồng thông minh



Bảng I Thuật toán CTP

SMARTCONTRACT

Mã token 
ban đầu

Mã token
cuối Phân bổ Đô la

45.000.000 60.000.000 60.000.000 $6,50
60.000.001 80.000.000 19.999.999 $8,26
80.000.001 95.000.000 14.999.999 $10,48
95.000.001 105.000.000 9.999.999 $13,31

105.000.001 114.176.000 9.175.999 $16,91
114.176.001 122.607.000 8.430.999 $21,47
122.607.001 130.365.000 7.757.999 $27,27
130.365.001 137.514.000 7.148.999 $34,64
137.514.001 144.113.000 6.598.999 $43,99
144.113.001 150.214.000 6.100.999 $55,87
150.214.001 155.865.000 5.650.999 $70,95
155.865.001 161.109.000 5.243.999 $90,11
161.109.001 165.985.000 4.875.999 $114,43
165.985.001 170.529.000 4.543.999 $145,33
170.529.001 174.772.000 4.242.999 $184,57
174.772.001 178.743.000 3.970.999 $234,41
178.743.001 182.468.000 3.724.999 $297,70
182.468.001 185.971.000 3.502.999 $378,07
185.971.001 189.273.000 3.301.999 $480,15
189.273.001 192.393.000 3.119.999 $609,80
192.393.001 195.349.000 2.955.999 $774,44
195.349.001 198.157.000 2.807.999 $983,54
198.157.001 200.831.000 2.673.999 $1.249,09
200.831.001 203.384.000 2.552.999 $1.586,35



Bảng II Thuật toán CTP
Mã token 
ban đầu

Mã token
cuối Phân bổ Đô la

203.384.001 205.827.000 2.442.999 $2.014,66
205.827.001 208.171.000 2.343.999 $2.558,62
208.171.001 210.425.000 2.253.999 $3.249,45
210.425.001 212.598.000 2.172.999 $4.126,80
212.598.001 214.698.000 2.099.999 $5.241,04
214.698.001 216.732.000 2.033.999 $6.656,12
216.732.001 218.706.000 1.973.999 $8.453,27
218.706.001 220.626.000 1.919.999 $10.735,66
220.626.001 222.497.000 1.870.999 $13.634,29
222.497.001 224.324.000 1.826.999 $17.315,54
224.324.001 226.111.000 1.786.999 $21.990,74
226.111.001 227.862.000 1.750.999 $27.928,24
227.862.001 229.580.000 1.717.999 $35.468,87
229.580.001 231.268.000 1.687.999 $45.045,46
231.268.001 232.929.000 1.660.999 $57.207,73
232.929.001 234.566.000 1.636.999 $72.653,82
234.566.001 236.181.000 1.614.999 $92.270,36
236.181.001 237.776.000 1.594.999 $117.183,35
237.776.001 239.353.000 1.576.999 $148.822,86
239.353.001 240.914.000 1.560.999 $189.005,03
240.914.001 242.460.000 1.545.999 $240.036,39
242.460.001 243.993.000 1.532.999 $304.846,21
243.993.001 245.514.000 1.520.999 $387.154,69
245.514.001 247.024.000 1.509.999 $491.686,45
247.024.001 248.524.000 1.499.999 $624.441,79
248.524.001 250.000.000 1.475.999 $793.041,08



Thuật toán CTP trên Smartphone

Cơ sở tính

Giá khởi điểm là 6.50$
Trong số 6.50$ này, sẽ được tính khoản phí 4% = 0.26$ được 
ghi có cho người dùng mỗi giờ
Nếu giá CTP của mã token Minebase tăng, người dùng sẽ nhận 
được nhiều hơn mỗi giờ. Điều này có nghĩa là từ mức giá CTP 
là 130$, giá trị sẽ tăng mỗi giờ từ 0.26$ lên đến 0.52$. Bạn có 
thể xem tất cả các mức tăng ở Trang 18 trong “CTP tổng giá 
xây dựng (Period of time)

Bạn cũng có thể kiểm tra cách này trên máy tính của mình ngay 
từ đầu



Quy định về giá cả CTP

Sau khi MBASE được lên trên Sàn giao dịch, công cụ sau sẽ được 
sử dụng trong sáu tháng tới

Minebase theo dõi thị trường tự động. Nếu mã token giảm từ 10% 
trở lên, 0.025% số mã token chưa được sử dụng sẽ bị đốt cháy trên 
ví chính. Điều này phục vụ để ổn định mã token

Ví dụ, giá của MBASE giảm từ 10 euro xuống còn 9 euro. Vẫn 
còn 100 triệu mã token chưa được phát hành:

100 000 000 – 0.025% = 25 000 mã token. Những mã token này 
bị cháy không thể thu hồi lại. Số MBASE tối đa mới là

249 975 000 MBASE mã token

0,025%-

10%-

0,025%-

10%-

0,025%-

10%-

Ổn định giá của mã token MBASE



Công nghệ

Công nghệ Frontend

React

Công nghệ Backend

Ruby on Rails  

Django

Node.js 

Công nghệ Database

PostgreSQL    

Công nghệ Blockchain                                                                                                         

web3     

Tự động hóa CI/CD

Jenkins                                                                                                                      

Git 

Docker



Mọi chi tiết và
nguồn 
từ mạng Ethereum Network

Xác nhận giao dịch POT

Địa chỉ hợp đồng 
Minebase



Sàn giao dịch Tên Âm lượng (24 giờ) % Thị phần Số
Thị trường

1 Uniswap (V3) €1,408,616,22014.53% 0.0019% 642

2 dYdX €622,160,5995.55% 0.0009% 10

3 Pancake exchange 
(V2) €600,465,10911.08% 0.0008% 3939

4 ApolloX DEX €342,175,94611.46% 0.0005% 55

5 Kine protocol €237,253,4231% 0.0003% 16

6 Honey exchange €219,397,5400.74% 0.0003% 75

7 Curve finances €137,315,098137.51% 0.0002% 64

8 SpookySwap €133,515,85340.1% 0.0002% 320

9 Biswap €124,413,69714.65% 0.0002% 83

10 Uniswap (V2) €123,572,74019.84% 0.0002% 1669

11 Astroport €107,617,38835.52% 0.0001% 40

12 TraderJoe €91,700,23013.44% 0.0001% 381

13 Orca €86,213,796217.7% 0.0001% 41

14 DEX in serum €73,070,35255.27% 0.0001% 118

15 SushiSwap €71,930,53636.95% 0.0001% 467

16 VVS Finances €67,215,09228.72% 0.0001% 30

17 MM Finances €61,249,21954.33% 0.0001% 105

18 Drift log €58,588,699116.84% 0.0001% 13

19 Deri protocol €58,407,1739.06% 0.0001% 6

20 DODO (Polygon) €55,696,1450.01% 0.0001% 51

20 sàn giao dịch hàng đầu tạo ra doanh thu hàng ngày khoảng 4.65 tỷ USD

Tài nguyên: sàn giao dịch phi tập trung

https://coinmarketcap.com/de/exchanges/uniswap-v3/
https://coinmarketcap.com/de/exchanges/dydx/
https://coinmarketcap.com/de/exchanges/pancakeswap-v2/
https://coinmarketcap.com/de/exchanges/apollox-dex/
https://coinmarketcap.com/de/exchanges/kine-protocol/
https://coinmarketcap.com/de/exchanges/honeyswap/
https://coinmarketcap.com/de/exchanges/curve-finance/
https://coinmarketcap.com/de/exchanges/spookyswap/
https://coinmarketcap.com/de/exchanges/biswap/
https://coinmarketcap.com/de/exchanges/uniswap-v2/
https://coinmarketcap.com/de/exchanges/astroport/
https://coinmarketcap.com/de/exchanges/traderjoe/
https://coinmarketcap.com/de/exchanges/orca/
https://coinmarketcap.com/de/exchanges/serum-dex/
https://coinmarketcap.com/de/exchanges/sushiswap/
https://coinmarketcap.com/de/exchanges/vvs-finance/
https://coinmarketcap.com/de/exchanges/mm-finance/
https://coinmarketcap.com/de/exchanges/drift-protocol/
https://coinmarketcap.com/de/exchanges/deri-protocol/
https://coinmarketcap.com/de/exchanges/dodo-polygon/


Tài nguyên: Mạng lưới Bitcoin

Toàn bộ thông tin chi tiết và tài nguyên từ mạng Bitcoin

Danh sách 100 địa chỉ Bitcoin giàu nhất

Mạng Bitcoin trực tiếp



Nguồn lực của chủ sở hữu smartphone, những 
người mua tiền điện tử

Tính đến năm 2022, gần 10 000 loại tiền điện tử tồn tại trên thế giới. Đó
là mức tăng mạnh so với một số ít tiền kỹ thuật số vào năm 2013. Đến
cuối năm 2021, thị trường tiền điện tử toàn cầu có khoảng 295 triệu
người dùng

Tuy nhiên, tăng trưởng hàng tháng không ổn định do biến động giá cả.
Dự kiến sẽ có một tỷ người dùng vào cuối năm 2022

Nếu dữ liệu năm 2021 được tính đến và đưa vào thống kê hiện tại, thậm 
chí có khả năng tổng số người dùng có thể đạt một tỷ vào cuối năm 2022



Chức năng ví MBASE

Để có được MBASE, người dùng phải mở tài khoản tại Minebase. 
Sau khi đăng ký, người dùng sẽ nhận được ví MBASE của mình 
trong thài khoản của mình. Để đăng ký địa chỉ ví của mình, người 
dùng phải deposit chúng tại Minebase. Để xác minh ví của mình, 
bạn cần gửi một giao dịch nhỏ đến ví Minebase. Các khoản phí 
phát sinh cho việc này sẽ được ghi có cho bạn dưới dạng mã token 
Minebase

Sau khi người dùng thực hiện giao dịch, địa chỉ ví MBASE của họ 
sẽ được kích hoạt. Kể từ thời điểm đó, mọi giao dịch mà người 
dùng thực hiện với địa chỉ ví đã gửi của chính mình sẽ đều được 
tính. Người dùng có thể gửi tối đa năm địa chỉ ví. Trong tài khoản 
của Minebase, người dùng có thể chọn phươn án mà họ muốn 
chọn với chương trình CTP. Nếu người dùng gửi ít nhất 10 mã 
token Minebase thì sẽ nhận được một địa chỉ ví tự động

Mã token deposit

Giá CTP càng cao, bạn càng phải deposit. Bạn có thể xem toàn bộ 
bảng ở Trang 18, nơi hiển thị tất cả các số của chủ đề này



Đội ngũ

Dr. h.c. H.K. Seiz

Tôi là một doanh nhân và từng là Giám đốc 
điều hành của một công ty. Tôi đã có kinh 
nghiệm trong thị trường tiền điện tử từ năm 
2017 và đó là một kinh nghiệm rất chuyên 
sâu mà tôi muốn đề cập đến. Tuy nhiên, 
điều cốt yếu là sử dụng kinh nghiệm làm 
nền tàng để phát triển. Đó là cách tôi đã có 
được một đội ngũ cực kỳ trung thành và 
cũng đã chứng minh lòng trung thành của 
mình đối với tôi trong hơn mười năm qua

.

•The Future of Money, 2017, ISBN 978-3-95972-082-3
•Think Big:, Finanzbuch Verlag, 2018, ISBN 978-3-95972-149-3
•CASHGOLD vs. diamonds, 2019, ISBN 978-3-95972-227-8[19]

•CASHGOLD vs. cryptocurrencies, Finanzbuch Verlag, 2019, ISBN 978-3-95972-225-4.

•CASHGOLD vs. Debt Currencies, Financial Book Publishing, 2019, ISBN 978-3-95972-226-1.

1. Trước hết, tôi muốn cung cấp một cách đặc biệt mới để sản xuất mã token  
hệ thống CTP (Creative TokenProduction) để tạo ra một loại tiền điện tử và 
các loại tiền mã hóa mới

2. Tôi muốn tạo một giá trị với mã token bằng cách thêm toàn bộ thị trường 
tiền điện tử vào. Mã token Minebase là đại diện cho giá trị thông qua các 
giao dịch. Tính bảo mật của dự án sẽ được đảm bảo, với một hợp đồng 
thông minh

3. Yếu tố thứ ba ở đây là đạo đức. Tôi rất muốn đóng góp thực sự vào việc tạo 
điều kiện cho mọi người có cuộc sống độc lập, tự do và tự quyết

Ý định của tôi

Sách của tôi

https://de.wikipedia.org/wiki/Spezial:ISBN-Suche/9783959720823
https://de.wikipedia.org/wiki/Spezial:ISBN-Suche/9783959721493
https://de.wikipedia.org/wiki/Spezial:ISBN-Suche/9783959722278
https://de.wikipedia.org/wiki/Harald_Seiz
https://de.wikipedia.org/wiki/Spezial:ISBN-Suche/9783959722261


Đối tác

Điều quan trọng nhất trong một dự án là các đối tác. Mọi dự án chỉ tốt 
khi IT của nó cũng tốt. Kinh nghiệm trước của chúng tôi cũng đã xác 
nhận điều đó. Đó là lý do tại sao chúng tôi đã lựa chọn đội ngũ của 
mình một cách cẩn thận. Những mối quan hệ kinh doanh của chúng tôi 
kéo dài đến mười năm

Điều chúng tôi cần:

Chúng tôi cần những người trẻ mới có thể nhìn và hiểu những gì đang xảy 
ra trên thế giới hiện tại. Mọi thứ không giống như những gì được thể hiện. 
Chúng ta cần những người có tư tưởng tiến bộ, những người sẽ luôn đặt 
câu hỏi về mọi thứ và bảo vệ sự tự do của tất cả chúng ta. Chúng ta cần 
phải đứng lên một lần nữa và tự mình nắm lấy mọi thứ. Tuổi trẻ ngày nay 
có đầy đủ những điều kiện tiên quyết để cho con cái mình một cuộc sống 
tự do, tự quyết. Với dự án này, chúng tôi muốn thực hiện điều đó. Xã hội 
càng độc lập thì càng trở nên tự do. Sự thật sẽ giúp chúng ta thấy. Việc 
chúng ta tiếp tục trôi dạt trên đường đua hay chúng ta đứng lên và làm điều 
gì đó vì sự tự do của mình là tùy thuộc hết vào chúng ta

Dr. h.c. H.K. Seiz
Người thành lập dự án

Rima Ismailova
Người thiết kế web

Brand Push
Quan hệ công chúng

Mahdi Mohammad Shibli
Kỹ sư phần mềm

Md. Arafater Rahman
Kỹ sư phần mềm

Md Golam Kibria Khan
Giám đốc điều hành IT

IT Team
Shaikh Shafiqul Islam
Senior Kỹ sư phần mềm

Nantu Das
Lead Kỹ sư phần mềm



Phân phối mã token Minebase

Token sẽ được phát hành cho người dùng theo cách sau:

Khi khởi chạy, 25%.                       = 11 250 MBASE cung cấp mã token
Sáu tháng sau khi niêm yết, 25% = 11 250 MBASE cung cấp mã token
Sau sáu tháng nữa, 25% = 11 250 MBASE cung cấp mã token
Sau sáu tháng nữa, 25% = 11 250 MBASE cung cấp mã token

Sau khi đăng ký MBASE trên Sàn giao dịch, 
sáu tháng sau khi niêm yết, công cụ sau sẽ được sử dụng

Chương trình tiền thưởng V999
Tất cả người dùng quy đổi mã token V999 sẽ nhận được gấp đôi giá trị. Tuy 
nhiên, bạn phải gửi ít nhất 50% số token của mình vào ví. Nếu 2 lần phát hành 
25% số mã token, 50% số mã token phải được gửi vào ví vào cuối đợt phát hành 
thứ 4. Ví dụ: Người dùng có 1 000 mã token và đã bán toàn bộ với 25% số phát 
hành đầu tiên. Nếu người dùng nhận được 1 000 mã token hai lần (25%), họ có 
thể không bán thêm bất kỳ mã token nào nữa. Nếu người dùng nhận được 1 000 
mã token lần thứ 3, họ nên bán 500 mã token trong trường hợp này để nhận được 
1 000 mã token cuối cùng ở lần thứ 4. Tại thời điểm người dùng bán quá nhiều, họ 
sẽ không nhận được bất kỳ token nào nữa

Tổng số mã token = 250 000 000 pieces

Số lượng token được phát hành = 45 000 000 units

Token để quy đổi và quảng cáo = 1 000 000 pieces



Chức năng và yêu cầu CTP

Mạng Ethereum, Sàn giao dịch phi tập trung và Mạng Bitcoin

Hệ thống CTP hoạt động độc quyền với các địa chỉ ví tạo  ra các giao 
dịch trong Mạng Ethereum. Các giao dịch tại các sàn giao dịch tập trung 
không thể được ghi lại

Bất kỳ ai sở hữu máy tính hoặc smartphone đều có thể sử dụng hệ thống 
CTP. Điều kiện duy nhất là chỉ cần tải ứng dụng xuống. Nó cho phép bất 
kỳ ai cũng có thể tạo mã token MBASE

Không ai cần bất kỳ kiến thức trước đây về thị trường tiền điện tử. Với 
sự trợ giúp của dự án này, chúng tôi cũng muốn có cơ hội tiếp cận 
những người đã có ít kinh nghiệm hoặc không có kinh nghiệm với thị 
trường tiền điện tử trước đây. Chỉ còn là vấn đề thời gian cho đến khi 
các phương tiện thanh toán phi tập trung được thiết lập trên thị trường

Xin lưu ý: Hàng ngày sẽ có giới hạn là 10 mã token Minebase mỗi 24 giờ, cho 
mỗi địa chỉ ví. Vì vậy, bạn có thể tạo tối đa 10 mã token mỗi ngày với mỗi địa 
chỉ ví



Phân tích Minebase 

Số lượng mã token Minebase được phát hành tối đa      ´ = 250 000 000 pieces

Mã token đã được tạo (chương trình tiền thưởng) = 45 000 000 pieces

Đầu ra của các mã token đã được tạo:

Tháng 8, 2022 = 11 250 000 units

Tháng 2, 2023 = 11 250 000 units

Tháng 8, 2023 = 11 250 000 units

Tháng 2, 2023 = 11 250 000 units

Giá tính toán của MBASE là $ 6.50

Tháng 8, 2022: 11 250.00 mã token được cung cấp Giá trị là $ 73 125 000

Tháng 2, 2023: 11 250.00 mã token được cung cấp  Giá trị là $ 146 250 000

Tháng 8, 2023: 11 250.00 mã token được cung cấp                      Giá trị là $ 219 375 000 

Tháng 2, năm 2023: 11 250.00 mã token được cung cấp Giá trị là $ 292 500 000



Phân tích Minebase 

Tổng CTP của các địa chỉ ví

Minebase chỉ sử dụng các địa chỉ có giá trị từ Mạng Ethereum, Bitcoin và 
Sàn giao dịch phi tập trung

Mạng Ethereum:                                                   96 000 000 địa chỉ 
Sàn giao dịch phi tập trung:                                  5 000 000 địa chỉ 
Mạng Bitcoin:                                                       109 000 000 địa chỉ

Khoản phí trong 24 giờ



Phân tích Minebase 

Tính đến tháng 8 năm 2022, 11 500.00 mã token được cung cấp

Giả sử 30% MBASE được chào bán. 70% số token sẽ được sử dụng để 
giao dịch. 30% = 3.45 triệu được giao dịch trên sàn giao dịch. 70% 
MBASE sẽ được nắm giữ = 8.05 triệu

Tiền được tính trung bình của phí mỗi ngày là 2.18$ cho mỗi địa chỉ ví. 
8,05 triệu MBASE được giữ với trung bình 500 MBASE trên mỗi người 
dùng = 16 100 người dùng. Mỗi người dùng nhận được 20 địa chỉ ví theo 
hệ thống CTP

16 100 người dùng x 20 địa chỉ ví = 322 000 địa chỉ ví. Mỗi địa chỉ ví 
nhận được:
2.18$ phí mỗi ngày = 701 960$
701 960$ x 30 (một tháng) = 21 058.80 
21 058 800$ / 6.50$ = 3 239 815.38 MBA
Theo cách tính này, mỗi người dùng nhận được 201.23 mã token mỗi tháng

Những con số được đưa ra ở đây là một giả định và không thể được đảm 
bảo. Minebase chỉ muốn cung cấp cho bạn cái nhìn sâu sắc về cách hoạt 
động của hệ thống CTP. Các tính dựa trên số liệu do các nhà cung cấp bên 
thứ ba cung cấp. Do đó, Minebase không đảm bảo tính chính xác của các 
thống kê và số liệu do các nhà cung cấp bên thứ ba đưa ra



Cách tính địa chỉ ví tự 
động

Tùy thuộc vào giá CTP, 
số tiền bạn nhận được 
trên mỗi địa chỉ ví tự 
động sẽ được nhân lên. 
Tại đây, bạn có thể xem 
các con số nếu bạn có 
một địa chỉ ví tự động 
hoặc 20. Để tính mức 
trung bình, chúng tôi đã 
lấy 2.80$ mỗi ngày, như 
đã được hiển thị trong 
Cách tính trước đó. Cách 
tính này là trong 1 năm. 
Hãy lưu ý rằng mã token 
phải được tạo đầy đủ cho 
đến khi giá CTP là           
8 632$. Sau đó, sau 12 
tháng, bạn sẽ nhận được 
giá trị mà bạn đã tạo cho 
mỗi địa chỉ ví, ngay cả 
khi bạn chưa tạo đầy đủ 
mã token. Mỗi địa chỉ ví 
tạo mã token riêng biệt. 
Đây chỉ là một giả định 
và không thể được đảm 
bảo. Cách tính này chỉ để 
cho bạn thấy một giả dụ

1 $6,50-$130 $795,70 $15.914,00
2 $131 $1.591,40 $31.828,00
3 $392 $2.387,10 $47.562,00
4 $785 $3.182,80 $63.565,00
5 $1.309 $3.978,50 $79.570,00
6 $1.963 $4.774,20 $95.484,00
7 $2.355 $5.569,90 $111.398,00
8 $3.664 $6.365.60 $127.312,00
9 $4.709 $7.161,30 $143.226,00
10 $6.887 $7.957,00 $159.140,00
11 $7.195 $8.752,70 $175.054,00
12 $8.633 $9.588,40 $190.968,00
13 $10.203 $10.344,10 $206.882,00
14 $12.754 $11.139,80 $222.796,00
15 $15.566 $11.935,50 $238.710,00
16 $18.640 $12.731,20 $254.628,00
17 $22.673 $13.526,90 $270.538,00
18 $26.684 $14.322,60 $286.452,00
19 $31.785 $15.118,30 $302.366,00
20 $37.288 $15.914,00 $318.280,00
21 $43.165 $16.709,70 $334.194,00
22 $49.443 $17.505,40 $350.108,00
23 $56.114 $18.301,10 $366.022,00
24 $63.177 $19.096,80 $381.936,00
25 $70.633 $19.892,50 $397.850,00
26 $78.481 $20.688,20 $413.764,00
27 $91.822 $21.483,90 $429.678,00
28 $105.949 $22.279,60 $445.592,00
29 $120.860 $23.075,30 $461.506,00
30 $142.834 $23.817,00 $477.420,00
31 $176.581 $24.666,70 $493.334,00
32 $206.795 $25.462,40 $509.248,00
33 $238.579 $26.258,10 $525.162,00
34 $271.934 $27.053,80 $541.076,00
35 $306.857 $27.849,50 $556.990,00
36 $343.351 $28,645,20 $572.904,00
37 $381.413 $29.440,90 $588.818,00
38 $421.046 $30.236,60 $604.732,00
39 $462.248 $31.032,30 $620.645,00
40 $505.019 $31.828,00 635.560,00
41 $549.361 $32.623,70 $652.474,00
42 $595.271 $33.419,40 $668.388,00
43 $642.752 $34.251,10 $684.302,00
44 $691.802 $35.010,80 $700.216,00
45 $742.421 $35.806,50 $716.130,00

bạn nhận được bạn nhận đượcgiá
mỗi năm

20 ví1 ví

mỗi năm

NHÂN CTP

tăng
Giá trị

Địa chỉ ví

năm được tính bằng 365 ngày.



Cách tính 
period of time

Tại đây, bạn có thể 
xem các con số khi 
bạn chuyển giai đoạn 
hoạt động. Giá khởi 
điểm là 0.26$ mỗi 
giờ, như đã được 
hiển thị trong Cách 
tính trước đó. Tùy 
thuộc vào giá CTP, 
số tiền sẽ nhân với  
0.26$ mỗi khi giá 
CTP tăng. Cách tính 
bạn thấy ở đây là 
theo giờ, theo tháng 
và theo năm. Lưu ý 
rằng mã token phải 
được tạo đầy đủ theo 
giá CTP là 8 632$. 
Sau đó, sau 12 tháng, 
bạn sẽ nhận khoản 
tiền ngay cả khi bạn 
chưa tạo đầy đủ mã 
token

NHÂN CTP Trên giờ Mỗi tháng Mỗi năm

1 $131 $0,26 $187,20 $2.277,60
2 $392 $0,52 $374,40 $4.555,20
3 $785 $0,78 $561,60 $6.832,80
4 $1.309 $1,04 $748,80 $9.110,40
5 $1.963 $1,30 $936,00 $11.388,00
6 $2.355 $1,56 $1.123,20 $13.665,60
7 $3.664 $1,82 $1.310,40 $15.943,20
8 $4.709 $2,08 $1.497,60 $18.220,80
9 $6.887 $2,34 $1.684,80 $20.498,40
10 $7.195 $2,60 $1.872,00 $22.776,00
11 $8.633 $2,86 $2.059,20 $25.053,60
12 $10.203 $3,12 $2.246,40 $27.331,20
13 $12.754 $3,38 $2.443,60 $29.608,80
14 $15.566 $3,64 $2.620,80 $31.886,40
15 $18.640 $3,90 $2.808,00 $34.164,00
16 $22.673 $4,16 $2995,20 $36.441,60
17 $26.684 $4,42 $3.182,40 $38.712,20
18 $31.785 $4,68 $3.499,20 $42.573,60
19 $37.288 $4,94 $3.556,80 $43.274,40
20 $43.165 $5,20 $3.744,00 $45.552,00
21 $49.443 $5,46 $3.931,20 $47.829,60
22 $56.114 $5,72 $4.118,40 $50.107,20
23 $63.177 $5,98 $4.305,60 $52.384,80
24 $70.633 $6,24 $4.492,80 $54.662,40
25 $78.481 $6,50 $4.680,00 $56.940,00
26 $91.822 $6,76 $4.867,20 $59.217,60
27 $105.949 $7,02 $5.054,40 $61.495,20
28 $120.860 $7,28 $5.241,60 $63.772,80
29 $142.834 $7,54 $5.428,80 $66.050,40
30 $176.581 $7,80 $5.616,00 $68.328,00
31 $206.795 $8,06 $5.803,20 $70.605,60
32 $238.579 $8,32 $5.990,40 $72.883,20
33 $271.934 $8,58 $6.177,60 $75.160,80
34 $306.857 $8,84 $6.364,80 $77.438,40
35 $343.351 $9,10 $6.552,00 $79.716,00
36 $381.413 $9,36 $6.739,20 $81.993,60
37 $421.046 $9,62 $6.926,40 $84.271,20
38 $462.248 $9,88 $7.113,60 $86.548,80
39 $505.019 $10,14 $7.300,80 $88.826,40
40 $549.361 $10,40 $7.488,00 $91.104,00
41 $595.271 $10,66 $7.675,20 $93.381,60
42 $642.752 $10,92 $7.862,40 $95.659,20
43 $691.802 $11,18 $8.049,60 $97.936,80
44 $742.421 $11,44 $8.236,80 $100.214,40
45 $793.041 $11,70 $8.424,00 $102.492,00

Giá trị
Địa chỉ ví

giá bán
tăng bạn nhận 

được
bạn nhận 

được
bạn nhận 

được

Tháng luôn được tính bằng 30 ngày 
Năm có 365 ngày



Cách tính
Walk to earn
Tại đây, bạn có thể 
xem các con số khi 
bạn sử Walk to 
earn. Giá khởi điểm 
là 6,50$ cho mỗi 6 
km, như trong cách 
tính trước đó. Tùy 
thuộc vào giá CTP, 
số tiền sẽ nhân với 
2.18$ mỗi khi giá 
CTP tăng. Cách 
tính bạn thấy ở đây 
là vào ngày, tháng 
và năm. Lưu ý rằng 
mã token phải được 
tạo đầy đủ theo giá 
CTP là 8 632$. Sau 
đó, cứ sau 12 tháng, 
bạn sẽ nhận được 
khoản tiền mà bạn 
đã tạo, ngay cả khi 
bạn chưa tạo đầy đủ 
mã token

NHÂN CTP Mỗi ngày Mỗi tháng Mỗi năm

1 $131 $6,50 $195 $2.372,50
2 $392 $8,86 $265,80 $3.233,90
3 $785 $10,86 $325,80 $3.963,90
4 $1.309 $13,04 $391,20 $4.759,60
5 $1.963 $15,22 $465,60 $5.555,30
6 $2.355 $17,40 $522,00 $6.351,00
7 $3.664 $19,58 $587,40 $7.146,70
8 $4.709 $21,76 $652,80 $7.942,40
9 $6.887 $23,94 $718,20 $8.738,10
10 $7.195 $26,12 $783,60 $9.533,80
11 $8.633 $28,30 $849,00 $10.329,50
12 $10.203 $30,48 $914,40 $11.125,20
13 $12.754 $32,66 $979,80 $11.920,90
14 $15.566 $34,84 $1.045,20 $12.716,60
15 $18.640 $37,02 $1.110,60 $13.512,30
16 $22.673 $39,20 $1.176,00 $14.308,00
17 $26.684 $41,38 $1.241,40 $15.103,70
18 $31.785 $43,56 $1.309,50 $15.932,25
19 $37.288 $45,74 $1.372,20 $16.695,10
20 $43.165 $47,92 $1.437,60 $17.490,80
21 $49.443 $50,10 $1.503,00 $18.286,50
22 $56.114 $52,28 $1.568,40 $19.082,20
23 $63.177 $54,46 $1.633,80 $19.877,90
24 $70.633 $56,64 $1.699,20 $20.673,60
25 $78.481 $58,82 $1.764,60 $21.469,30
26 $91.822 $61,00 $1.830,00 $22.265,00
27 $105.949 $63,18 $1.895,40 $23.060,70
28 $120.860 $65,36 $1.960,80 $23.856,40
29 $142.834 $67,54 $2.026,20 $24.652,10
30 $176.581 $69,72 $2.091,60 $25.447,80
31 $206.795 $71,90 $2.157,00 $26.243,50
32 $238.579 $74,08 $2.222,40 $27.039,20
33 $271.934 $76,26 $2.287,80 $27.834,90
34 $306.857 $78,44 $2.353,20 $28.630,60
35 $343.351 $80,62 $2.418,60 $29.426,30
36 $381.413 $82,80 $2.484,00 $30.222,00
37 $421.046 $84,98 $2.549,40 $31.017,70
38 $462.248 $87,16 $2.614,80 $31.813,40
39 $505.019 $89,34 $2.680,20 $32.609,10
40 $549.361 $91,52 $2.745,60 $33.404,80
41 $595.271 $93,70 $2811,00 $34.200,50
42 $642.752 $95,88 $2.876,40 $34.996,20
43 $691.802 $98,06 $2.941,80 $35.791,90
44 $742.421 $100,24 $3007,20 $36.587,60
45 $793.041 $102,42 $3072,60 $37.383,30Tháng luôn được tính bằng 30 ngày 

Năm có 365 ngày

bạn nhận đượcbạn nhận đượcyou receive
giá bán

tăng
Giá trị

Địa chỉ ví



Sàn Thương mại Giao dịch

Chấp thuận

Nếu tổng số 70% mã token MBASE được giữ, theo cách tính của chúng 
tôi, có 3.45 triệu MBASE trên sàn giao dịch. Để tạo mã token MBASE, 
người dùng cần ít nhất mười mã token. (Ngoại lệ là nếu người dùng đăng 
ký địa chỉ ví của chính họ). Để sử dụng hệ thống CTP ở mức cao nhất, 
người dùng phải deposit 550 MBASE

Khi mua 500 BMASE, tổng cộng 6 900 người dùng có thể mua mã token. 
Nếu chúng ta lấy mức trung bình, đó sẽ là 13 800 người dùng. Để sử dụng 
hệ thống CTP trong trung hạn hoặc dài hạn, người dùng phải có từ 50 đến 
550 MBASE từ 3-12 tháng. Nó sẽ làm tăng nhu cầu về MBASE. Nếu giá 
trên sàn giao dịch giảm 10%, 0.025% số token MBASE sẽ bị đốt cháy. 
Dựa trên giá trị CTP, thì đây là 793 041.08$ cho mỗi mã token. Hơn nữa, 
khi nâng cấp ví Speed Booster lên Bạc, Vàng hoặc Bạch kim, 10% số mã 
token đã tạo cũng sẽ bị đốt. Qua đó nguồn cung được định giá lại. Chúng 
tôi giả định rằng trong trung hoặc dài hạn, giá trị CTP sẽ là điểm chuẩn 
cho giá trị của cách MBASE sẽ được giao dịch trên sàn giao dịch.



Kết luận

1. Tạo MBASE không gây hại cho môi trường, vì nó chỉ sử dụng năng lượng đã 
có sẵn

2. Mã token Minebase được tạo với 250 triệu mã token. Quá trình của Minebase 
chỉ là phát hành mã token để lưu hành thông qua phí địa chỉ ví. Không cần phần 
cứng đặc biệt để tạo MBASE. Thứ duy nhất bạn cần là một chiếc điện thoại 
thông minh. Và bạn chỉ cần nếu bạn sử dụng hai tùy chọn mà một trong những 
thứ cần thiết nhất trong đó là điện thoại thông minh

3. CTP trong Mạng Ethereum: Minebase đã xác minh tất cả các ví trong Mạng 
Ethereum. Những người có tài khoản Minebase sẽ nhận được mã token MBASE 
thông qua các khoản phí được tạo trong Mạng Ethereum

4. CTP trong Sàn giao dịch phi tập trung và mạng Bitcoin mà Minebase đã được 
xác minh. Tất cả các ví của 20 sàn giao dịch phi tập trung quan trọng nhất.  
Những người có tài khoản Minebase và gửi địa chỉ ví của mình sẽ nhận được mã 
token Minebase từ phí được tạo ra thông qua các địa chỉ đó. Cách thứ hai là: tùy 
thuộc vào số lượng token mà người dùng gửi, họ sẽ tự động nhận được một địa 
chỉ ví thay đổi sau mỗi 72 giờ. Chỉ những địa chỉ đang hoạt động mới được sử 
dụng bởi mạng Bitcoin

5. Bất kỳ ai đã đăng ký Minebase và có smartphone đều có thể tải ứng dụng 
Minebase xuống và sử dụng hệ thống CTP với smartphone của mình. Thuật toán 
được kiểm soát bởi một hợp đồng thông minh. Càng nhiều MBASE được tạo, chi 
phí tạo MBASE càng cao

6. Tất cả các khoản phí từ Mạng Ethereum, mạng Bitcoin và 20 Sàn giao dịch phi 
tập trung hàng đầu áp dụng cho việc tạo MBASE. Nếu giá tạo MBASE tăng do 
thuật toán, phí cần thiết để tạo MBASE cũng sẽ tăng



Kết luận

7. Khi giá CTP tăng, địa chỉ ví của chính người dùng hoặc địa chỉ ví tự 
động được nhân lên đến 45 lần. Tức là người dùng nhận được số tiền phí 
gấp 45 lần giá trị từ các địa chỉ ví được gửi vào. Điều tương tự cũng áp 
dụng cho Period of time và Walk to earn

8. Để tạo mã token nhanh hơn trong tương lai với hệ thống CTP của chúng 
tôi, Minebase cung cấp ba phương án khác nhau. Mỗi người dùng đã gửi 
mã token Minebase vào ví của mình trong một thời gian nhất định sẽ nhận 
được Speed Booster. Tuy nhiên, bạn cũng có thể nhận được Speed Booster 
sau một số lượng token nhất định được tạo

9. Quy định Giá cả. Công cụ này được sử dụng để điều chỉnh giá: nếu 
MBASE mất 10% giá trị trên sàn giao dịch, 0.025% mã token MBASE 
trên ví chính và chưa được cung cấp sẽ bị đốt

10. Công nghệ. Công nghệ Frontend: React, Nunjucks, Templating engine. 
Công nghệ Backend: Ruby on Rails, Django, Node.js. Công nghệ 
Database: PostgreSQL. Công nghệ Blockchain: web3. Tự động hóa 
CI/CD: Jenkins, Git, Docker

11. Các nguồn tài nguyên gần như vô tận, vì các địa chỉ ví từ Mạng 
Ethereum, mạng Bitcoin và 20 Sàn giao dịch phi tập trung hàng đầu được 
sử dụng để tạo mã token Minebase

12. Bất kỳ ai cũng có thể mở Ví MBASE trên trang web 
www.minebase.com

http://www.minebase.com/


Kết luận

13. Hệ thống CTP hoạt động độc quyền với các địa chỉ tạo ra các 
giao dịch trong Mạng Ethereum và các Sở giao dịch phi tập trung. 
Các giao dịch tại các sàn giao dịch tập trung không thể được ghi lại

14. Nhà thành lập và phát minh ra hệ thống này là một doanh nhân 
đã cho ra mắt đồng coin trong quá khứ. Dự án vào thời điểm đó đã 
bị ngưng theo quy định của cơ quan chức năng. Với dự án này, 
chúng tôi cung cấp một cách để người dùng kiếm được lợi nhuận 
cho bản thân tại thời điểm đó

15. Sau khi niêm yết trên Sàn giao dịch MBASE, công cụ sau sẽ 
được sử dụng trong sáu tháng tới. Thị trường được phân tích với 
hợp đồng thông minh. Nếu mã token giảm từ 10% trở lên, 0,025% 
số mã token chưa được sử dụng sẽ bị đốt cháy trên ví chính. Nó 
phục vụ để ổn định mã token

16. Để có được MBASE, người dùng phải mở một tài khoản 
Minebase. Sau khi đăng ký, người dùng sẽ nhận được ví MBASE 
của họ trong tài khoản của mình. Để đăng ký địa chỉ ví của mình, 
người dùng phải deposit chúng tại Minebase

17. Với chức năng Phân tích Minebase, bạn có được cái nhìn sâu 
sắc về cách tính hiện tại và tương lai, cũng như hiểu được cách mã 
token tự thiết lập trên sàn giao dịch. Những cách tính này chỉ là giả 
định và không thể được đảm bảo



www.minebase.com
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Đây là một nâng cấp lớn quan trọng. Giá CTP sẽ được liên 
kết với sàn giao dịch. Điều này có nghĩa là có sự khác biệt 
giữa giá CTP và giá quy đổi

Nếu giá quy đổi thấp hơn giá CTP, giá CTP sẽ tăng lên bởi 
sự chênh lệch này. Điều này không liên quan gì đến thuật 
toán của chúng tôi. Tính năng này áp dụng cho bất kỳ mức 
giá CTP nào. Đó là việc tạo ra sự cân bằng giữa sàn giao dịch 
chứng khoán và hệ thống CTP. Đây là một ví dụ

Nếu giá quy đổi là 4 đô la và giá CTP là 6.50$, chênh lệch là 
2.50$. Giá CTP sẽ tăng thêm 2.50$ này. Vì vậy, bây giờ họ 
phải đạt 9$ để tạo mã token

Ngược lại, giá quy đổi cao hơn CTP. Trong trường hợp này, 
giá CTP sẽ giảm theo chênh lệch. Ví dụ: giá CTP ở mức 
6.50$ và giá quy đổi là 8.50$ thì giá CTP giảm hai đô la 
xuống còn 4.50$

Cân bằng giữa hệ thống CTP và sàn giao dịch

Minebase CTP                  Cách tính Quy đổi

6.50$ 4.00$
Chênh lệch 2.50$
GIÁ CTP 9.50$

6.50$ 8.50$
Chênh lệch 2.00$
GIÁ CTP 4.50$



Bắt đầu từ ngày 9 tháng 9 năm 2022, hệ thống CTP của chúng 
tôi sẽ có bản nâng cấp lớn. Mã token Minebase được tạo bởi phí 
từ toàn bộ mạng lưới tiền điện tử. Để giữ cho mã token ổn định 
trong thời gian dài, chúng tôi đã tạo ra một công thức đốt mã 
token Minebase. Công thức này được coi là một thành phần của 
giá CTP. Hiệu quả mà chúng tôi đạt được với điều này là thông 
qua việc tạo và đốt mã token, sự phát triển cân bằng của mã 
token Minebase sẽ được diễn ra. Toàn bộ hệ sinh thái của 
Minebase Token cũng góp phần vào việc này
Công thức là:

Giá CTP từ 6.50$ - 34.64$
Phí tạo + Mã token đã tạo (giá) / 4 = Tổng 
Số tiền này được chia cho giá mã token hiện tại. (Các mã token 
này được đốt) Quá trình này được thực hiện hàng tháng

Giá CTP từ 43.99$ - 114.43$
Phí tạo + Mã token đã tạo (giá) / 2.5 = Tổng 
Số tiền này được chia cho giá mã token hiện tại. (Các mã token 
này được đốt) Quá trình này được thực hiện hàng tháng

Giá CTP từ 609.80$ đến hết
Phí tạo + Mã token đã tạo (giá) / 1.5 = Tổng 
Số tiền này được chia cho giá mã token hiện tại. (Các mã token 
này sẽ được đốt) Quá trình này sẽ được thực hiện hàng tháng
Giá CTP càng cao, bạn càng cần nhiều phí để tạo mã token. 
Theo công thức hệ thống đốt của chúng tôi, sẽ có ít mã token 
được lưu hành hơn và giá CTP sẽ tăng nhanh hơn và bạn sẽ cần 
tạo mã token lâu hơn

ĐỐT MÃ TOKEN MINEBASE



DUYỆT MÃ TOKEN MINEBASE

The Company works on a proprietary consensus algorithm which
uses Proof of Stake (POS) and Simple Time Protocol (STP). POS yêu
cầu người xác thực đặt cược mã token, điều này cho phép họ có quyền
xác thực các giao dịch và đổi lại sẽ được thưởng khi làm như vậy
STP hoạt động trên một đồng hồ có thể xác minh được. Nó kết hợp một 
đồng hồ vào blockchain để xác minh thời gian thực hiện giữa hai sự 
kiện. Nó làm giảm tải cho các trình xác thực được liên kết với mạng. Do 
đó, các trình xác thực trong mạng biết dấu thời gian của các sự kiện và 
chún không cần kiểm tra lại tất cả các trình xác thực hiện có để ghi lại 
một giao dịch. Điều này cho phép sắp xếp nhanh các khối

POS + STP bảo 
đảm Blockchain 
hoạt động cực kỳ 
nhanh chóng.

Điều gì làm cho điều này trở nên đặc biệt?



VÍ LIÊN KẾT

Nâng cấp này cung cấp cho bạn khả năng kết nối với những người dùng khác có 20 
địa chỉ ví. Điều này có nghĩa là bạn có thể tham gia vào 20 địa chỉ ví khác. Có thể 
kết nối với tối đa 5 người dùng
Bạn sẽ nhận được 75% giá trị của các mã token mà các địa chỉ này tạo ra. 25% số 
token sẽ bị đốt. Bạn có thể sử dụng các địa chỉ ví này trong 3 hoặc 6 tháng
Các yêu cầu là:
1. đối với mỗi địa chỉ ví mới, bạn phải có 550 mã token trong ví của mình. Điều 

này có nghĩa là địa chỉ ví của riêng bạn và địa chỉ ví mới sẽ là 1 100 mã token 
Minebase

2. Việc nâng cấp có giá 150 USDT trong 3 tháng hoặc 250 USDT trong 6 tháng.
Vì vậy, bạn có thể tạo mã token Minebase bằng địa chỉ ví của riêng mình và thêm 
tối đa 100 địa chỉ ví

1 địa chỉ ví 3 tháng 150 USDT + 
550 mã token

2 địa chỉ ví 3 tháng 300 USDT +   
1 100 mã token

3 địa chỉ ví 3 tháng 450 USDT +    
1 650 mã token

4 địa chỉ ví 3 tháng 600 USDT +   
2 200 mã token

5 địa chỉ ví 3 tháng 750 USDT +   
2 750 mã token

1 địa chỉ ví 6 tháng 250 USDT + 
550 mã token

2 địa chỉ ví 6 tháng 500 USDT +   
1 100 mã token

3 địa chỉ ví 6 tháng 750 USDT +   
1 650 mã token

4 địa chỉ ví 6 tháng 1 000 USDT + 
2 200 mã token

5 địa chỉ ví 3 tháng 1 250 USDT + 
2 750 mã token

Khi bạn cần 550 mã token cho 20 địa chỉ ví của riêng mình, bạn luôn phải thêm 550 mã token 
vào các số được đưa ra ở trên. Điều đó có nghĩa là với 5 địa chỉ ví, bạn phải có 2750 +550, tức 
là 3 300 mã token trong ví của bạn



PHÍ TRẢ LẠI

Trang web www.minebase.com sẽ cung cấp các trò chơi trong tương lai. Tùy 
thuộc vào loại trò chơi mà người dùng sử dụng phải trả tiền, ví dụ, một bộ thẻ 
hoặc phí tham gia

Tất cả các mã token được trả để tham gia trò chơi sẽ bị đốt. Sẽ có nhiều các 
trò chơi khác được cung cấp. Tuy nhiên, sẽ cđược cài đặt từng cái một. Nếu 
đó là trò chơi một người chơi và có thể được nâng cấp (ví dụ: các công cụ tốt 
hơn để đạt được thứ gì đó nhanh hơn), thì các mã token được sử dụng cho trò 
chơi đó cũng bị đốt

Trò chơi mang tính cạnh tranh: Nếu đó là một trò chơi mang tính cạnh tranh 
sử dụng mã token Minebase, 10% số mã token sẽ bị đốt. Ví dụ: có 50 người 
chơi và mỗi người trả một mã token Minebase. Đó sẽ là 50 mã token 
Minebase. Trong số này, 10% sẽ bị đốt. Lúc đó sẽ còn lại 45 mã token trong 
trò chơi. 2% được sử dụng cho điểm cao. Tổng cộng có 44.1 mã token trong 
trò chơi, được phân phối cho những người chiến thắng

Tùy thuộc vào số lượng người chơi trong trò chơi, các mã token này được 
phân phối từ vị trí 1 - 5

TRÒ 
CHƠI
TRÒ 
CHƠI



Có 3 loại NFT khác nhau

Loại 1 50 mã token Minebase 
Loại 2 100 mã token Minebase 
Loại 3 250 mã token Minebase

Khi bạn mua NFT, bạn là chủ sở hữu và bạn có thể bán chúng trên thị 
trường. Tuy nhiên, đối với mỗi loại bạn sẽ nhận được một lợi thế rất lớn

Nếu bạn mua NFT loại 1, trong tương lai khi bạn tạo mã token Minebase, 
bạn sẽ nhận được 50 mã token rẻ hơn 40%. điều này có nghĩa là không có 
vấn đề khi bạn sử dụng 50 mã token, bạn sẽ tạo ra các mã token nhanh hơn 
40%. Ví dụ: Nếu bạn đợi cho đến khi giá CTP sẽ ở mức 300$, bạn sẽ có lợi 
thế là 120$ cho 50 mã token

Nếu bạn mua NFT loại 2, trong tương lai khi bạn mua mã token Minebase, 
bạn sẽ nhận được 100 mã token rẻ hơn 50%. điều này có nghĩa là không có 
vấn đề khi bạn sử dụng 100 mã token, bạn sẽ tạo ra các mã token nhanh hơn 
50%. Ví dụ: Nếu bạn đợi cho đến khi giá CTP ở mức 300$, bạn sẽ có lợi thế 
là 150$ cho 100 mã token

Nếu bạn mua NFT loại 3, trong tương lai khi bạn mua mã token Minebase, 
bạn sẽ nhận được 250 mã token rẻ hơn 60%. điều này có nghĩa là không có 
vấn đề khi bạn sử dụng 250 mã token, bạn sẽ tạo ra các mã token nhanh hơn 
60%. Ví dụ: Nếu bạn đợi cho đến khi giá CTP ở mức 300$, bạn sẽ có lợi thế 
là 180$ cho 250 mã token
Tuy nhiên, bạn có thể tự quyết định khi nào bạn muốn bán mã token

NFTNFT



Tổng quan về các loại ghi mã token Minebase

1. nếu giá trên sàn giao dịch chứng khoán giảm hơn 10%, 0.025% số token 
chưa được tạo sẽ bị đốt

2. tất cả NFT được mua bằng mã token Minebase sẽ bị đốt

3. tất cả các trò chơi được cung cấp trên trang web Minebase sẽ bị đốt, tùy 
thuộc vào trò chơi, toàn bộ tiền đặt cược hoặc 10% tiền đặt cược

4. từ ngày 9 tháng 9 năm 2022, tất cả các khoản phí mà hệ thống CTP sử 
dụng để tạo mã token Minebase sẽ bị đốt hàng tháng

5. Ví Liên kết: Cứ 20 địa chỉ ví, 25% bị đốt

CÔNG THỨC ĐỐT MÃ TOKEN MINEBASE
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Trong hai năm, CTP với 
ứng dụng giảm một nửa. 
Do đó, khi người dùng 
tạo MBASE, họ sẽ nhận 
được mã đã ở mức 50% 
MBASE đã tạo. Do đó, 
với hai thiết bị, bạn chỉ 
cần một nửa thời gian 
để tạo MBASE

Quá trình này lặp lại hai 
năm một lần: vào tháng 
8 năm 2026, tháng 8 
năm 2028, tháng 8 năm 
2030, v.v.
Quá trình sẽ tiếp tục cho 
đến khi tất cả MBASE 
không được tạo

Khởi chạy ứng dụng

Được hỗ trợ trên hai hệ điều 
hành: IOS và Android. Phí 
ứng dụng là 5,90$ trong sáu 
tháng đầu tiên. Tháng tám

Trò chơi đầu tiên được khởi 
chạy
Tháng 12 năm 2022

NFT được chào bán

Vì ứng dụng chưa được 
hỗ trợ tại thời điểm ra 
mắt, nên có sẵn chức 
năng bắt đầu thử nghiệm 
phương án CTP trên PC. 
Bất kỳ ai cũng có thể 
thử miễn phí

Ngày 9 tháng 9 năm 2022

Công thức đốt mã token 
Minebase sẽ khởi chạy

Tháng 10 năm 2022

Hợp tác để staking mã 
token Minebase

Ví liên kết sẽ được khởi 
chạy để nhận tối đa 100 
địa chỉ ví để tạo mã token 
Minebase



www.minebase.com

Hệ thống CTP


