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Socialfi cố gắng xác định nền kinh tế xã hội, với các nhà phát hành được hưởng lợi 
từ việc tiếp cận trực tiếp với người tham gia thông qua các mã thông báo xã hội. 
Áp dụng công nghệ blockchain và giới thiệu các ưu đãi mã thông báo để xây dựng 
các nền tảng xã hội phi tập trung từ lâu đã là mục tiêu của ngành công nghiệp tiền 
điện tử. Trở lại năm 2017, dự án SocialFi đã được đề xuất. Khoảng năm 2018, một 
số lượng lớn các dự án theo định hướng xã hội + blockchain đã xuất hiện theo các 
đợt. ON0, QunQun, GSC, YeeCall, NRC, Swagchain, Huoxin Chat và TTC Protocol đã 
được ra mắt liên tiếp.

Giới hạn bởi môi trường cơ bản sớm, phương tiện kỹ thuật, không đủ số người 
dùng tham gia, mô hình kinh tế chưa trưởng thành và các yếu tố khác, nhiều dự 
án không thể đạt được sự phát triển nhanh chóng. Kào thời điểm đó, khái niệm về 
Defi không được hiểu rõ, vì vậy tiềm năng của SocialFi không được đánh giá cao. 
Nhưng đây là cách duy nhất phải được thông qua để có một số mới trong giai 
đoạn đầu. Khi Defi tiếp tục phát triển, nhiều điểm nóng thị trường đang được 
khám phá và người dùng Crypto có sự hiểu biết rõ ràng và sâu sắc hơn về Web3.0 
và phân cấp. Bây giờ chúng tôi có thể có một cái nhìn rộng hơn về nơi SocialFi sẽ 
đi và xây dựng các giao thức tưởng tượng hơn.

Diamondtok đã tham gia sâu vào công nghệ tiên tiến trong nhiều năm, tích lũy 
kinh nghiệm phong phủ trong nghiên cứu và phát triển sản phẩm internet, và đạt 
được một loạt các thành tựu theo giai đoạn. Nền tảng SocialFi video ngắn của 
Diamondtok cuối cùng đã được ra mắt sau nhiều năm phát triển công nghệ và 
nghiên cứu liên tục để đáp ứng nhu cầu của người dùng trong các khía cạnh khác 
nhau, cải thiện trải nghiệm người dùng, thích ứng với sự phát triển và thay đổi mô 
hình ngành công nghiệp video ngắn trong thời đại kinh tế kỹ thuật số kỹ thuật số.

Mô tả ngắn
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1.1 Kỷ nguyên video ngắn + Công nghệ phi tập trung
The popularity of mobile intelligent terminals has given rise to the boom of short videos. 
Short videos have become the third development wave of social language after text and 
pictures, showing the characteristics of fast transmission, wide range and easy operation. 
Meanwhile, global short video application platforms are actively developing their application 
in the field of news, and professional media organizations are also actively exploring new 
forms of short video news. Short video application will cooperate with professional news 
production organizations to create professional, authoritative and in-depth short video news 
content.

 

Kể từ năm 2018, chúng tôi truyền thông đã hạ thấp ngưỡng và mở ra cho công chúng.
Kể từ đó, mọi người đã bước vào kỷ nguyên của chúng tôi truyền thông. Một điện thoại
thông minh, máy ảnh có thể chia sẻ cuộc sống hàng ngày, kiến thức, kinh nghiệm, đồ dùng cá 
nhân của họ với những người theo dõi trực tuyến và thu được doanh thu. Theo
Questmobile, ngành công nghiệp video ngắn có hơn 900 triệu người dùng, cho dù họ là
những người trẻ tuổi ở các thành phố, người già hay người ở các thành phố cấp thấp hơn, tất 
cả họ đều thích xem các video ngắn và thậm chí quay video ngắn

TGI

Top 10 Chỉ số nhóm mục tiêu ngành công nghiệp cấp một (TGI) của người dùng thế hệ Z vào tháng 9 năm 2021
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Trên bình diện quốc tế, Tiktok, một ứng dụng xã hội ngắn hơn thuộc sở hữu của Bytedance, có hơn 
1 tỷ người dùng hoạt động hàng tháng và được xếp hạng là một trong năm ứng dụng xã hội hàng 
đầu trên thế giới cùng với ba ứng dụng lớn của Facebook (Facebook, WhatsApp, Messenger) và 
WeChat . 

Sự phát triển của TikTok đã mạnh mẽ ở nước ngoài trong những năm gần đây. Được hỗ trợ 
bởi một nhóm lưu lượng truy cập khổng lồ như vậy, TikTok không chỉ trở thành nền tảng video 
ngắn hàng đầu thế giới mà còn là một kênh mạnh mẽ để các thương gia vận hành doanh 
nghiệp của họ, cung cấp cho họ lưu lượng truy cập khổng lồ và thúc đẩy mức tiêu thụ của 
người dùng. 
Quảng cáo (Tiktok for Business) và Thương mại điện tử (Mua sắm Tiktok) là hai khía cạnh của 
thương mại hóa Tiktok. Vào năm 2021, thông qua việc mở rộng quảng cáo quy mô lớn, các 
nhóm thương mại điện tử và truyền hình trực tiếp ở nước ngoài, tổng số nhân viên đã tăng từ 
dưới 4.000 vào đầu năm 2020 lên gần 20.000. Trong quảng cáo, Tiktok đã vượt qua Google về 
số lần nhấp vào năm 2021, với doanh số khoảng 4 tỷ đô la. Tiktok đang nhắm mục tiêu 12 tỷ 
đô la doanh thu quảng cáo vào năm 2022, được thúc đẩy bởi sự gia tăng ổn định trong ngân 
sách tiếp thị của thương hiệu.
Với sự ra đời của thời đại của các video ngắn và sự phát triển của công nghệ phân cấp 
blockchain, một ngành công nghiệp video ngắn phân cấp mới với công nghệ cơ bản 
blockchain là nền tảng cốt lõi và video ngắn như nhà cung cấp đã ra đời. Thu thập người dùng 
video ngắn toàn cầu thông qua các phương tiện kỹ thuật không chỉ có thể mở rộng sự hấp dẫn 
của video ngắn mà còn thúc đẩy công nghệ blockchain trong ngành công nghiệp trưởng 
thành này nhanh hơn.

1.2 SỨ MỆNH CỦA CHÚNG TÔI
Diamondtok cam kết thiết kế và xây dựng nền tảng video ngắn DEFI phi tập trung năng 
động nhất thông qua công nghệ blockchain, thu hút và đồng hành cùng những người 
dùng video ngắn, những người hợp tác, sáng tạo và phấn đấu xuất sắc nhất thế giới, 
đồng thời cùng nhau xây dựng thế hệ tiếp theo của hệ sinh thái kinh doanh SocialFI tang 
trưởng cao, tự tạo và theo chu kỳ. Cuối cùng, Diamondtok thực sự có thể tạo ra một mô 
hình hợp tác kinh doanh phi tập trung, thân thiện và cùng có lợi, đưa Diamondtok trở 
thành cộng đồng SocialFI toàn diện đầu tiên dựa trên blockchain tài chính mở.

1.2.1 1 XÂY DỰNG MỘT HỆ SINH THÁI SOCIALFI
Diamondtok sẽ mở các quy tắc, SDK và API của riêng mình cho các nhà phát triển bên thứ 
ba, làm việc với nhiều đối tác trong ngành để xây dựng hệ sinh thái dịch vụ đám mây, 
cùng nhau xây dựng các kịch bản ứng dụng kinh doanh đa dạng dựa trên các tài nguyên 
kỹ thuật số dọc khác nhau như video, phần mềm, âm nhạc, hình ảnh và trò chơi, đồng 
thời xây dựng các doanh nghiệp khác nhau cũng như các ứng dụng DEFI xung quanh mã 
thông báo DTOK (tiền tệ nền tảng Diamondtok). Ngoài ra, với nền tảng dịch vụ đám mây 
riêng làm trung tâm, Diamondtok tập hợp các nền tảng chia sẻ tài nguyên truyền thống 
trong và ngoài nước để cùng nhau xây dựng một hệ sinh thái mạng SocialFI sạch hơn, 
hiệu quả hơn, tự chủ hơn với giá trị kinh tế vốn có hơn.

Bảng xếp hạng người dùng hoạt động hàng 
tháng của ứng dụng xã hội toàn cầu
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1.2.2 Xây dựng mạng trao đổi giá trị
Đội ngũ Diamondtok có hơn 20 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực thiết kế, nghiên cứu và phát 
triển và vận hành sản phẩm Internet, đồng thời biết rằng nội dung chất lượng cao đóng một 
vai trò rất lớn trong việc thúc đẩy nền tảng và hệ sinh thái. Với sự phát triển của toàn cầu hóa 
và hội nhập kinh tế, Diamondtok sẽ tiếp tục trao quyền cho doanh nghiệp với nội dung chất 
lượng cao, nâng cấp giá trị của các nguồn tài nguyên nhàn rỗi và làm nổi bật khả năng tổng 
hợp tài nguyên của những người sáng tạo nội dung và nội dung chất lượng cao. Đội ngũ 
Diamondtok đang cống hiến hết mình cho việc tích hợp tài nguyên và cung cấp công nghệ để 
xây dựng một mạng lưới trao đổi giá trị kỹ thuật số đa chiều, đa ngôn ngữ, xuyên biên giới, 
rất miễn phí và thuần túy cao cho 4 tỷ người dùng Internet trên thế giới.

1.2.3 Trao quyền cho hệ sinh thái video ngắn
Là một nền tảng video ngắn blockchain phi tập trung giúp nền tảng mạng lưới giá trị tài 
nguyên trao quyền, Diamondtok sẽ liên tục lặp lại cơ chế khuyến khích của mạng trao đổi giá 
trị tàinguyên bằng cách khai thác tài nguyên tài nguyên để cung cấp hành vi hoạt động hiệu 
quả và tiêu thụ tài nguyên, đồng thời cung cấp hỗ trợ kỹ thuật cơ bản cho nền tảng trao đổi 
giá trị tài nguyên trên nền tảng video ngắn.
Với sự phát triển và gia tăng của dữ liệu lớn, điện toán đám mây, 5G và các công nghệ khác, 
nhu cầu cứng nhắc của doanh nghiệp về lưu trữ và điện toán không ngừng tăng lên. Thị 
trường B-end sẽ trở nên thịnh vượng. Diamondtok sẽ nhanh chóng chiếm một thế hệ nền 
tảng video ngắn mới và có được nhiều doanh nghiệp chất lượng cao cũng như các nút người 
dùng. Trong quá trình nhanh chóng thúc đẩy phạm vi phủ sóng đầy đủ của mạng lưới trao đổi 
giá trị tài nguyên Diamondtok, Diamondtok sẽ trở thành hồ chứa chất lượng cao nhất trong 
ngành công nghiệp video ngắn, tạo ra giá trị trực tiếp hơn cho các ứng dụng công nghệ 
blockchain khác và thúc đẩy sự tiến bộ của toàn bộ ngành công nghiệp video ngắn.

1.2.4 Mở rộng thị trường tăng video ngắn phi tập trung
Báo cáo phát triển kinh tế video ngắn blockchain toàn cầu năm 2020 cho thấy chỉ có 15 triệu 
người dùng tài sản kỹ thuật số và ít hơn 80 triệu người dùng tài sản kỹ thuật số toàn cầu. Các 
chính phủ, doanh nghiệp blockchain và nhóm dự án ở nhiều quốc gia và khu vực khác nhau 
trên thế giới đang phải đối mặt với những điểm khó khăn là phạm vi ứng dụng của công nghệ 
blockchain còn nhỏ và các kịch bản ứng dụng rất khó để thúc đẩy. Theo quan điểm này, 
Diamondtok sẽ hợp tác với nền tảng chia sẻ tài nguyên video ngắn toàn cầu để mở rộng quy 
mô và đối tượng của nền tảng video ngắn phi tập trung toàn cầu, đồng thời thúc đẩy ứng 
dụng công nghệ blockchain cũng như sự tiến bộ của ngành công nghiệp blockchain phi tập 
trung để dẫn dắt thế giới vào kỷ nguyên video ngắn của DIFI.

1.2.5 Thay đổi mô hình người dùng của các nền tảng truyền thống
Các nền tảng xã hội video ngắn truyền thống chuyển đổi giá trị nội dung do người dùng đóng 
góp thành nguồn lợi nhuận của riêng họ. Ngoại trừ một vài người dùng VIP 1% hàng đầu và 
người dùng nổi tiếng, 99% còn lại dành nhiều thời gian và năng lượng không thể nhận được 
bất kỳ phần thưởng trực tiếp nào từ nền tảng này. Khoảng cách giữa những người dùng có cơ 
sở dựa trên folliowing lớn và người dùng thông thường là rõ ràng. Diamondtok đặt mục tiêu 
phá vỡ mô hình này, để người dùng thông thường cũng có thể trở thành người thụ hưởng 
trực tiếp và nhận được các ưu đãi tương đương cho nỗ lực hoặc thời gian của họ, thậm chí 
người xem có thể được hưởng lợi.
Diamondtok hy vọng sẽ trao quyền cho ngành công nghiệp video ngắn bằng công nghệ
blockchain và thay đổi nền tảng truyền thống bằng mô hình người dùng video ngắn phi tập 
trung để mở rộng thị trường gia tăng cũng như tăng người dùng. Để tạo ra mạng lưới trao đổi 
giá trị dựa trên mã thông báo nền tảng — DTOK, Diamondtok cuối cùng có thể xây dựng một 
hệ sinh thái mạng với nền tảng video, phần mềm, âm nhạc, hình ảnh, trò chơi và các tài 
nguyên kỹ thuật số khác Hệ sinh thái mạng SocialFI.
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2.1 Diamondtok
Blockchain là cơ sở hạ tầng của ValueInternet thế hệ tiếp theo, trong khi Diamondtok là nền 
tảng sinh thái video ngắn phi tập trung tiếp theo dựa trên blockchain, nhằm mục đích sử 
dụng công nghệ phi tập trung để giải quyết một loạt các điểm khó khăn theo hệ thống nền 
tảng video ngắn truyền thống để xây dựng một nền tảng video ngắn an toàn, hiệu quả, tự 
chủ, ổn định, kinh tế SocialFI, thúc đẩy sự hình thành và phát triển của nền tảng trao đổi 
mạng giá trị thế hệ thứ hai và hệ sinh thái kinh doanh phân tán.

Với môi trường sinh thái mở, Diamondtok sẽ cung cấp dịch vụ cho nhiều hình thức và tổ 
chức khác nhau ở các nền văn hóa, ngôn ngữ và quốc gia khác nhau trên thế giới, kết nối 
trực tiếp người sáng tạo và người dùng điểm-điểm để tạo điều kiện phân bổ nguồn lực tối 
ưu giữa các nhu cầu kinh tế của ngành công nghiệp video ngắn và để đạt được giải pháp 
đường dẫn liên kết tối ưu. Với blockchain là mô hình kiến trúc của công nghệ thương mại, 
Diamondtok đạt được lượng mưa giá trị, xác thực giá trị, chuyển giao giá trị và hiện thực 
hóa giá trị của từng cổng kinh tế của ngành công nghiệp video ngắn bằng cách đổi mới 
công nghệ cảnh blockchain.

Trao quyền cho hệ sinh thái ngành công nghiệp video ngắn, xác định lại nền kinh tế người 
hâm mộ và chuyển đổi ngành phát sóng trực tiếp là những mục tiêu và sứ mệnh của video 
ngắn Diamondtok!

2.2 Định vị nền tảng
Với sự phát triển không ngừng của công nghệ toàn cầu và sự chuyển đổi của các hình thức 
tổ chức, blockchain, DApp, NFT và DEFI đã dần được chứng minh là lựa chọn tốt nhất để tạo 
ra các kịch bản ứng dụng video ngắn phi tập trung. Các ứng dụng video ngắn dựa trên 
blockchain được đặc trưng bởi sự tham gia và cộng tác quy mô lớn, các nguồn lưu lượng 
truy cập đa dạng và phân tán, v.v. Hiện tại, DEFI và NFT và các ứng dụng của họ vẫn đang 
trong giai đoạn đầu, đối mặt với những vấn đề không thể tránh khỏi trong quá trình phát 
triển của bất kỳ sự đổi mới đột phá nào. Sự ra đời của Diamondtok là để giải quyết những 
vấn đề này.

2.2.1 Nền tảng video ngắn phi tập trung
Định vị của nền tảng Diamondtok là xây dựng một nền tảng chia sẻ video ngắn phi tập 
trung mà không cần phân bổ rõ ràng; và nó có thể được tham gia bởi tất cả mọi người; nó 
có phân loại rõ ràng hơn và dễ dàng tìm kiếm và sử dụng. Trên cơ sở công nghệ blockchain, 
Diamondtok có các thuộc tính mật mã của tiền kỹ thuật số, có thuật toán băm sẽ đảm bảo 
người dùng trao đổi, sử dụng, quyền riêng tư và các khía cạnh khác. Do tính chất 'xuyên 
quốc gia' của blockchain, người dùng nền tảng dễ dàng giải quyết các vấn đề về trao đổi và 
giao dịch tiền tệ, cũng như tuân thủ video và quản trị chức năng. Với Diamondtok, mọi 
người đều có thể bước vào kỷ nguyên SocialFI mới của video ngắn, kiếm lợi nhuận bất kể 
bạn tạo ra thứ gì đó hay chỉ tham gia.



2.2.2 Nền tảng chia sẻ doanh thu khuyến khích hiệu quả
Tất cả các nút trong nền tảng video ngắn Diamondtok cần đóng góp cho toàn bộ nền 
tảng phi tập trung phân tán thông qua các hành vi hiệu quả, để có được các ưu đãi và 
phần thưởng tương ứng, và cuối cùng tạo ra một hệ sinh thái kinh doanh thực sự tự 
định hướng và tự động viên. Diamondtok sử dụng một mô hình kinh tế mã thông báo 
hiệu quả, tạo ra các ưu đãi để đảm bảo rằng tất cả những người tham gia sinh thái đều 
được thưởng theo quy mô đóng góp của họ. Hành vi hiệu quả của bất kỳ nút sinh thái 
nào không được thúc đẩy bởi ý thức đạo đức của chính nó, mà bởi động lực kinh tế dựa 
trên quan điểm hợp lý. Thông qua việc thiết kế mô hình kinh tế mã thông báo, 
Diamondtok làm cho mục tiêu hợp lý của từng nút sinh thái và toàn bộ nhiệm vụ phát 
triển sinh thái video ngắn thống nhất và tương thích với khuyến khích, để hình thành 
một hệ sinh thái xã hội video ngắn phân tán có giá trị và cạnh tranh.

2.3 Các chức năng chính
Là một nền tảng video ngắn phi tập trung, Diamondtok chủ yếu cung cấp cho người 
dùng việc tạo và phổ biến các video ngắn. Khác với TikTok, Youtube và các nền tảng 
truyền thống khác, điểm hấp dẫn của Diamondtok là tất cả những người tham gia đều 
có thể chia sẻ doanh thu với nền tảng này. Tạo và duyệt video có thể được nền tảng này 
thưởng cho việc khai thác. Dưới sự khuyến khích chia sẻ doanh thu, Diamondtok sẽ thu 
hút người dùng toàn cầu tham gia và cung cấp lưu lượng truy cập cho trung tâm mua 
sắm, phát sóng trực tiếp, tương tác xã hội và giao dịch trong nền tảng, điều này thúc đẩy 
hơn nữa mở rộng sinh thái.

2.3.1 Video ngắn
Thông qua dữ liệu lớn, trí tuệ nhân tạo và các công nghệ khác, Diamondtok 
sẽ tự động khớp nội dung video ngắn chính xác theo nhấp chuột, duyệt 
web và sở thích của người dùng, đồng thời cập nhật các video phổ biến và 
thú vị trên toàn cầu trong thời gian thực để đảm bảo hiệu quả phân phối. 
Người dùng cũng có thể quay video ngắn hoặc tải lên clip sau lần tạo thứ 
hai. Diamondtok đặt mục tiêu trở thành nền tảng video ngắn phi tập trung 
lớn nhất thế giới, thu hút người dùng toàn cầu cùng nhau tạo và xem.

2.3.2 Lợi ích được chia sẻ
Không giống như các nền tảng video truyền thống, nơi chỉ những người 
sáng tạo hàng đầu mới có doanh thu, nền tảng Diamondtok cho phép tất cả 
những người tham gia làm như vậy. Chế độ khuyến khích người hâm mộ 
ban đầu của nền tảng Diamondtok cho phép bạn kiếm tiền Diamondtok 
bằng cách xem video cũng như mua các gói nhiệm vụ để mở khóa nhiều 
chức năng hơn. Người sáng tạo có thể nhận được lợi nhuận bằng cách tạo 
video và trung tâm mua sắm cũng có thể thu được lợi nhuận bằng cách 
phát sóng trực tiếp và bán hàng hóa. Nó là một nền tảng để chia sẻ doanh 
thu.

2.3.3 Trung tâm mua sắm
Dựa trên lưu lượng truy cập nền tảng và lợi thế kỹ thuật, Diamondtok cung 
cấp nền tảng tích hợp trực tuyến và ngoại tuyến cho các thương gia thực 
thể địa phương. So với các trung tâm mua sắm vật lý, Diamondtok có mức 
độ trực quan và tương tác cao có thể làm giảm đáng kể giá vốn hàng bán 
và cải thiện khả năng tiếp xúc của hàng hóa. Thông qua việc truyền video 
ngắn và phát sóng trực tiếp, người bán có thể đạt được mức độ hiển thị và 
doanh số bán sản phẩm của họ cao hơn.



2.3.4 Phát sóng trực tiếp
Với sự kết hợp độc đáo giữa thương mại điện tử và blockchain của ứng dụng 
video ngắn Diamondtok và khả năng truyền video mạnh mẽ, thời gian thực, các 
tính năng tương tác và với các đặc điểm minh bạch của 'neo+ hàng hóa', 
Diamondtok sẽ phát hành thêm giá trị của ngành phát sóng mạng. Đồng thời, 
các ứng dụng của nền tảng Diamondtok và tầm nhìn người dùng toàn cầu có 
thể thúc đẩy sự phát triển tích hợp của ngành phát sóng trực tiếp toàn cầu.

2.3.5 Mạng xã hội
Diamondtok short video APP sẽ là hệ thống tương tác đầu tiên trên thế giới với 
lưu lượng truy cập mở, cho phép người dùng trò chuyện thoải mái với những 
người dùng khác, tương tác và xây dựng cộng đồng. Bằng cách đồng bộ hóa các 
thông điệp chính của cộng đồng và khởi chạy các hoạt động mới, tất cả các 
thành viên cộng đồng có thể hình thành các liên kết mới. Diamondtok cho phép 
người dùng giao tiếp với người dùng trên khắp thế giới tại nhà, điều này phá vỡ 
rào cản ngôn ngữ của giao tiếp xuyên biên giới.

2.3.6 NFT
NFT khác với các mã thông báo như DAI hoặc LINK ở chỗ mỗi mã thông báo 
riêng lẻ là hoàn toàn duy nhất và không thể chia cắt. NFT có thể chỉ định hoặc 
yêu cầu quyền sở hữu bất kỳ dữ liệu kỹ thuật số duy nhất nào, có thể được theo 
dõi bằng cách sử dụng blockchain như một sổ cái chung. NFT được đúc từ các 
đối tượng kỹ thuật số dưới dạng đại diện của tài sản kỹ thuật số hoặc phi kỹ 
thuật số. Diamondtok sẽ ra mắt các tài sản NFT độc đáo như video, hình ảnh, 
hàng hóa và bản âm thanh mà Creator có thể thu thập vĩnh viễn. Các video ngắn 
của Diamondtok sẽ cung cấp cho những người nổi tiếng và ngôi sao Internet 
trên toàn thế giới cơ hội phát hành NFT của riêng họ, đúc hình ảnh đẹp của 
riêng họ hoặc tạo video ngắn vào NFT để tạo ra giá trị bộ sưu tập mới.

2.3.7 Transactions
Đồng Diamondtok có thị trường tự do và có thể được rút tiền mặt bất cứ lúc 
nào. Ditok sẽ cung cấp cho người dùng thị trường giao dịch C2C. Người dùng 
không cần phải chuyển tiền xu đến các Sàn giao dịch để bán thông qua các 
phương tiện khác và có thể trực tiếp đổi tiền xu trong Ditok. NFT được phát 
hành bởi nền tảng Diamondtok và người dùng cũng có thể được giao dịch tự do 
và lưu hành trên nền tảng này.

2.3.8 Giao dịch
Giai đoạn đầu tiên của Diamondtok được điều hành bởi Diamondtok 
Foundation và Singapore Diamondtok Digital Technology Company. Ở giai
đoạn sau, tổ chức tự trị Diamondtok - Diamondtok DAO được thành lập từ 
người dùng để bàn giao quyền lực của các quyết định lớn cho cộng đồng. Sau 
đó, ví Diamondtok sẽ được tách ra khỏi ví kỹ thuật số Diamondtok chuyên 
nghiệp; trung tâm giao dịch sẽ được xây dựng như một sàn giao dịch tiền kỹ 
thuật số chuyên nghiệp một cách độc lập. Diamondtok cũng sẽ xây dựng kho 
lưu trữ phi tập trung lớn nhất của các luồng video với các phương pháp lưu trữ 
phi tập trung mới nhất

2.3.9 Phần thưởng
Người dùng có thể sử dụng mã thông báo DTOK trong ví trong ứng dụng của 
họ để tặng cho người sáng tạo nội dung yêu thích của họ trực tiếp từ nguồn cấp 
dữ liệu video cũng như từ hồ sơ của người sáng tạo.



2.4 Lợi thế cạnh tranh
With the development of vertical content creation of users and MCN as well as 
borderless short video, the company applies the Internet short video as the foundation, 
web celebrity and e-commerce economy as the core, and the blockchain technology as 
underlying technology to expand market organic integration, redefine the fans 
economy, and build a new Internet short video e-commerce platform via blockchain 
technology to accustomed to the era.

Ngoài việc tạo nội dung, bạn cũng có thể nhận được doanh thu từ việc 
xem video trên nền tảng Diamondtok. Người dùng được thưởng 
DITOK (Diamondtok coins) chỉ để xem video mỗi ngày, có thể được 
phân chia giữa người sáng tạo nội dung, người dùng nội dung và các 
dự án Diamondtok. Vì chủ sở hữu nội dung có thể được trả tiền cho 
lần xem video đầu tiên của họ, họ có thể được thưởng bằng DTOK mà 
không cần số lượng lớn người đăng ký. Mô hình này cho phép người 
dùng từ các khu vực có thu nhập thấp hơn gặt hái được doanh thu 
đáng kể tiềm năng chỉ bằng cách xem video, cho phép người dùng 
toàn cầu kiếm tiền chỉ bằng cách tham gia.

Dường như phương pháp POW truyền thống đã trở thành một đặc 
điểm của những người sở hữu tài nguyên và ưu tú. Chi phí thiết bị cao 
và một lượng lớn chất thải tài nguyên khiến hầu hết những người 
tham gia đều giật mình khỏi nó. Mặt khác, DITOK khiến người dùng có 
được doanh thu thông qua hàng loạt tác vụ như xem, đăng lại và thích 
các video ngắn. Trong khi đó, DITOK sử dụng khái niệm NFT, trong đó 
mọi video hoặc hành động khác mà người dùng thực hiện đều tạo ra 
giá trị không thể thay thế và doanh thu của họ ổn định và tăng lên. 
Chi phí thấp, sự tham gia phi tập trung và đổi mới mô hình cho phép 
nền tảng Diamondtok nhận ra 'mọi người đều có thể tham gia và 
hưởng lợi từ việc tham gia'.

Để có được DITOK, người dùng chỉ cần mở APP, duyệt qua các video 
ngắn và hoàn thành các tác vụ, thực sự kết hợp 'doanh thu' và 'giải trí'. 
So với việc chơi trò chơi để kiếm thu nhập, Diamondtok chắc chắn tiết 
kiệm chi phí hơn. Nó không chỉ tiết kiệm thời gian và công sức mà còn 
có ngưỡng tham gia thấp nên thu nhập bền vững. Trong tương lai, số 
lượng người dùng Diamondtok sẽ tiếp tục tăng, giá trị của DITOK 
cũng vậy . Không gian đánh giá cao gấp 100 lần khiến Diamondtok nổi 
bật giữa tất cả các nền tảng video ngắn trên toàn thế giới.

Đối với các nền tảng video ngắn nói chung, mã thông báo có phạm vi 
và hạn chế. Khi mã thông báo được phát hành, các nền tảng biến mất 
và mã thông báo trở về không. Các đồng tiền của DTOK mở ra các nền 
tảng video ngắn khác và có thể được giao dịch giữa các nền tảng khác 
nhau. DTOK không được gắn vào nền tảng Diamondtok. Ngay cả khi 
nền tảng video ngắn không hoạt động hoặc tất cả các loại tình huống 
bất ngờ xảy ra trong tương lai, DTOK vẫn có giá trị, có thể được giao 
dịch trên thị trường và sẽ không bao giờ trở thành phế liệu
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2.5 Mục tiêu và tầm nhìn

2.5.1 Phá vỡ các rào cản của ngành công nghiệp video ngắn
Ngành công nghiệp video ngắn truyền thống đã trải qua bốn giai đoạn phát triển, và bây 
giờ nó đã bước vào giai đoạn phát triển ổn định. Chế độ quản lý và chế độ sạc của các nhà 
khai thác đã trải qua những thay đổi lớn, và các rào cản ngành mới dần được tạo ra. Bởi vì 
không có cơ sở người dùng và tài chính, con người cũng như nguồn lực vật chất không thể 
cạnh tranh với doanh nghiệp khổng lồ, vì vậy cơ hội của các nền tảng video ngắn mới cung 
cấp có xu hướng bão hòa. Do đó, những người sáng tạo rất khó cạnh tranh với ngành và 
chế độ sạc của các video ngắn truyền thống như 'vị trí sản phẩm, phần thưởng và nạp tiền, 
xử lý thành viên, v.v.' là một xiềng xích được đặt trong ngành, rất khó để phá vỡ. Đồng thời, 
ngành công nghiệp video ngắn đang phải chịu sự xâm nhập của các ý tưởng và mô hình 
kinh doanh truyền thống, và các tài năng đang phải đối mặt với áp lực kép của công nghệ 
và cám dỗ. Ngành công nghiệp cần phải thay đổi và nhân tài cần hỗ trợ, đây là một cuộc 
khủng hoảng cấp bách của ngành.
SocifalFI+NFT sẽ phá vỡ rào cản phát triển của video ngắn truyền thống với công nghệ mới 
và chế độ sáng tạo. Do đó, mọi người đều có thể tham gia vào quá trình sáng tạo và nhận 
được lợi ích thông qua việc tham gia, để thu hút nhiều người hơn và cuối cùng xây dựng 
nền tảng video ngắn phi tập trung lớn nhất thế giới.

2.5.2 Giải quyết sự độc quyền tập trung của thu nhập
Thu nhập của video ngắn truyền thống chủ yếu tập trung vào các nền tảng và những người 
sáng tạo hàng đầu. Những gã khổng lồ của các nền tảng xã hội truyền thống độc quyền thu 
nhập của những người sáng tạo nội dung khiến họ chỉ nhận được một phần nhỏ thu nhập 
kinh tế. Trong khi đó, những người sáng tạo có ảnh hưởng xã hội cao có độc quyền về 
doanh thu của những người sáng tạo nội dung trung bình khiến 99% trong số họ không thu 
được gì. Điểm nổi bật của Diamondtok là chia sẻ doanh thu, ủng hộ tất cả những người 
tham gia gặt hái những lợi ích và thể hiện giá trị cá nhân. Chỉ bằng cách trao quyền cho nội 
dung sáng tạo và ảnh hưởng xã hội do một người tạo ra, nhiều cá nhân hơn mới có thể đạt 
được lợi ích trong hệ thống kinh tế của người sáng tạo và hệ sinh thái giá trị của Ditok có 
thể được phát triển và mở rộng. Để tạo ra một ngành công nghiệp video ngắn mới, để cung 
cấp hỗ trợ và trợ giúp cho các tài năng sản xuất và phát triển video ngắn, để tạo ra một mô 
hình doanh thu, truyền thông, xã hội mới, chúng tôi coi đó là sứ mệnh của mình!

2.5.3 Tạo một nền tảng dành riêng cho người sáng tạo và người dùng
Từ bỏ độc quyền ngành, phân phối lợi nhuận cho mọi người dùng nền tảng video ngắn theo 
công việc của họ, đồng thời thực sự thiết lập và tạo ra một nền tảng thuộc về chính người 
sáng tạo nội dung và người dùng. Tất cả người dùng đều tự chủ trong nền tảng và đóng 
góp cho NFT thông qua việc tạo video, đăng lại và thích. Hãy để tất cả những người tham 
gia là cổ đông và nhận được lợi nhuận thị trường để tạo, xem và quảng bá. Đối với những 
người chia sẻ video, họ không chỉ có thể tìm thấy những người có chung sở thích, phát triển 
cộng đồng cùng chí hướng mà còn nhận được lợi ích khi chia sẻ. Nhiệm vụ chung của mỗi 
người dùng Diamondtok là tạo ra thương hiệu của riêng họ và các tính năng độc quyền của 
các video ngắn Diamondtok.



2.6 Tổ chức đầu tư chiến lược
Để xây dựng tốt hơn các ứng dụng thương mại video ngắn, Diamondtok đã giới thiệu các 
tổ chức đầu tư thiết lập hợp tác chiến lược khi bắt đầu thành lập, mở rộng người dùng sinh 
thái và tài nguyên thông qua Binance, sàn giao dịch tài sản kỹ thuật số lớn nhất thế giới và 
giới thiệu vốn toàn cầu thông qua Danhua Capital. Sự phát triển của lãnh thổ sinh thái 
Diamondtok đã đặt nền tảng vững chắc cho sức mạnh.

Binance 
Binance, sàn giao dịch tiền kỹ thuật số lớn nhất thế giới, có 
một hệ sinh thái blockchain toàn diện. Người sáng lập, 
ChangPeng Zhao (CZ) , nhằm mục đích trở thành người xây 
dựng nền tảng của thế giới blockchain, thúc đẩy sự phát 
triển của ngành công nghiệp blockchain và hiện thực hóa 
lưu thông miễn phí giá trị. Nó vận hành nền tảng giao dịch 
tài sản blockchain Binance, với người dùng tại hơn 180 
quốc gia trên thế giới và lợi nhuận hàng năm hơn 5 tỷ đô la 
Mỹ.

Danhua Capital
Danhua Capital là một quỹ đầu tư mạo hiểm mới được 
thành lập tập trung vào đầu tư vào những thành tựu công 
nghệ đột phá và có ảnh hưởng cũng như đổi mới kinh 
doanh tại Hoa Kỳ và được thành lập vào năm 2013. Các lĩnh 
vực đầu tư mà Danhua Capital tập trung vào bao gồm các 
công nghệ mới nổi đột phá như trí tuệ nhân tạo, thực tế ảo 
\/ tăng cường, dữ liệu lớn, blockchain và các ứng dụng cấp 
doanh nghiệp. Giai đoạn đầu tư chủ yếu ở giai đoạn đầu và 
giai đoạn tăng trưởng.

Technology Partner

Investment Partner
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Với việc tích hợp dữ liệu lớn, mô hình thuật toán, công nghệ blockchain, xử lý ngôn ngữ 
tự nhiên và các phương tiện kỹ thuật khác, Diamondtok áp dụng chúng cho các video 
ngắn, giải trí, trò chơi, NFT, thương mại điện tử, bán lẻ mới, nền kinh tế nổi tiếng trực 
tuyến và các lĩnh vực khác. Xây dựng cộng đồng được thực hiện dựa trên cơ chế quản trị 
hỗ trợ. Các cộng đồng thiết lập một môi trường sinh thái có trật tự, công bằng và chia sẻ 
bằng cách thiết lập cơ chế phần thưởng, cơ chế nhiệm vụ, cơ chế giao dịch và cơ chế xếp 
hạng tín dụng, v.v. Người dùng có thể đi đến một nền tảng mở để đáp ứng nhu cầu của 
họ và nhận được lợi nhuận. Cho dù là người tham gia trực tiếp vào việc chuyển đổi nền 
kinh tế Internet và nền kinh tế blockchain hay người tham gia gián tiếp, Diamondtok sẽ 
cung cấp cho người dùng xác thực giá trị của các hành vi trực tuyến và cung cấp các kênh 
thực hiện giá trị. Diamondtok theo xu hướng nâng cấp tiêu dùng hiện tại và tập trung 
đầu tư vào các cá nhân và IP, để mỗi người dùng có thể nhận ra giá trị của họ thông qua 
blockchain và giải quyết các điểm không thể giải quyết được bởi nền kinh tế Internet 
truyền thống.
Trong tương lai, Diamondtok sẽ hình thành ảnh hưởng của mình thông qua các trao đổi 
và hợp tác quốc tế, trao đổi của những người khổng lồ và thảo luận kỹ thuật, và nhận ra 
bước nhảy vọt về giá trị thị trường và khối lượng giao dịch thông qua hỗ trợ lẫn nhau 
chiến lược và tích hợp tài nguyên để thúc đẩy hiện thực hóa sinh thái của DITOK và thực 
hiện nó cất cánh trong thị trường tăng trưởng tiếp theo. Ditok sẽ được liên kết với cổ 
phiếu quốc gia, ngoại hối và các công cụ phái sinh tài chính khác nhau như một lựa chọn 
cho trao đổi tương đương. Khi Ditok làm sâu sắc thêm ngành công nghiệp video ngắn 
toàn cầu, nó sẽ hỗ trợ các trung tâm mua sắm trực tuyến quốc tế và các doanh nghiệp 
toàn cầu đáp ứng các nhu cầu khác nhau của cuộc sống, tiết kiệm hơn 80% chi phí của 
người tiêu dùng, giúp các doanh nghiệp giữ người mua, giảm năng lực sản xuất và hàng 
tồn kho và Thực hiện lưu thông có trật tự từ thiết kế cấp cao nhất. Người dùng có thể sử 
dụng Ditok để thanh toán cho các giao dịch mua hàng trực tuyến trong các trung tâm 
mua sắm quốc tế hoặc để trả tiền mua hàng ngoại tuyến trong các cửa hang truyền 
thống hỗ trợ thanh toán DITOK trên toàn thế giới. Ditok hỗ trợ chuyển giao đa tiền tệ, 
trao đổi và chuyển nhanh; 
Chuyển sang tài khoản trong vài giây, phí xử lý bằng không, giao dịch xuyên biên giới, 
điểm-điểm. Ditok trong tương lai cũng có thể được sử dụng để trao đổi phiếu giảm giá 
khách sạn, phiếu giảm giá khách sạn SPOT và một số thành phố quốc tế nổi tiếng cũng 
như các điểm danh lam thắng cảnh. Ditok cũng có kế hoạch kết nối với các trò chơi hành 
động thú vị nhất, trò chơi chiến lược, trò chơi chiến tranh, trò chơi giải đố, trò chơi thể 
thao và nhiều hơn nữa. Một mặt, nó có thể thư giãn tâm trạng và truyền đạt hạnh phúc. 
Quan trọng hơn, nó cũng có thể đạt được giải trí trên chuỗi, thu hút nhiều nhóm bảo trì 
hơn để tham gia và tăng độ dính của cộng đồng. 
Dựa vào logic dịch vụ nền tảng truyền thống không thể đáp ứng nhu cầu quản lý giá trị 
dài hạn của tất cả các cảng kinh tế của chuỗi ngành công nghiệp video ngắn. Việc giới 
thiệu công nghệ blockchain có thể dễ dàng giải quyết vấn đề này. Đây không chỉ là ứng 
dụng của công nghệ blockchain, mà còn giới thiệu tư duy chia sẻ ngành mới. Việc thúc 
đẩy blockchain đòi hỏi sự tham gia và nỗ lực của càng nhiều người càng tốt. Ngành công 
nghiệp giải trí sẽ lan rộng hơn nữa trong tương lai thông qua những nỗ lực của các nhà 
sản xuất nội dung và nhà đầu tư. Một ngày nọ, mọi người trên khắp thế giới sẽ có thể tìm 
và đầu tư vào IP yêu thích của họ. Diamondtok sẵn sàng là người tiên phong để thúc đẩy 
ngành công nghiệp.
Nhóm Diamondtok đã làm việc trong ngành trong nhiều năm và có kinh nghiệm trong 
việc triển khai kiến trúc và máy chủ phân tán. Do đó, DiamondTok giải quyết vấn đề cung 
cấp cho các nhà phát triển một công cụ ứng dụng web mở hiệu suất cao, hiện là công cụ 
phát triển duy nhất có thể giải quyết triển khai phía máy chủ blockchain chỉ bằng một cú 
nhấp chuột. Diamondtok hy vọng sẽ kích hoạt hàng trăm triệu người dùng trong ngành 
công nghiệp blockchain theo cách công khai hơn thông qua việc ươm tạo các dịch vụ kỹ 
thuật, sản phẩm và sinh thái để trở thành người tiên phong trong thế giới blockchain để 
mở ra một chương mới.
Giá trị thực của thị trường Video ngắn Blockchain nằm ở việc cung cấp công nghệ, nuôi 
dưỡngsinh thái học, hỗ trợ nhiều nhà phát triển của video ngắn blockchain và là người 
tạo ra video ngắn của blockchain. Diamondtok cam kết cho phép, ươm tạo dự án kỳ lân 
của thời đại video ngắn phi tập trung với sự tập trung lớn và mô tả một chuỗi công 
nghiệp dài hơn.
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4.2 Chương trình đốt token
DITOK đã phát hành tổng cộng 70.000.000.000 DTOKs như một phần thưởng khai thác cho 
người dùng của mình. Cứ 10.000.000.000 DTOKs tạo thành một khối. Có 7 khối để khai thác 
và lưu thông.

4.3 Kịch bản ứng dụng
DITOK được định vị là mã thông báo phổ quát cho ngành công nghiệp SocialFI video ngắn 
toàn cầu, tận dụng giá trị của toàn bộ ngành thông qua phân quyền blockchain và kinh tế 
giá trị mã thông báo. Diamondtok không phải là gã khổng lồ của ngành công nghiệp tập 
trung hiện có, cũng như sẽ không cản trở sự phát triển của cơ quan chính trong bất kỳ 
chuỗi công nghiệp nào.Diamondtok chỉ cần thiết lập một cơ chế đồng thuận để đảm bảo 
sự phân quyền và chuyển giao giá trị của toàn bộ hệ sinh thái.

Khi người dùng sử dụng DITOK, họ có thể nhận được mã thông báo bằng cách kêu gọi các 
thành viên cộng đồng xem, chia sẻ quảng cáo trên nền tảng và sử dụng mã thông báo để 
trả tiền cho quà tặng ảo. Thông qua việc tạo nội dung và chia sẻ quảng cáo, nhà quảng cáo 
có thể trực tiếp đạt được hợp đồng với người dùng lưu lượng truy cập trên nền tảng thông 
qua các cửa hàng quảng cáo, nhà cung cấp công cụ hiệu ứng có thể nhận được mã thông 
báo bằng cách cung cấp cho người dùng các trình cắm cụ thể, nhà thiết kế quà tặng ảo có 
thể có được thu nhập bản quyền bằng cách đóng góp kết quả thiết kế và huấn luyện viên 
kỹ năng có thể bán các dịch vụ đặc trưng.

Các giao dịch hoán đổi giá trị này đạt được thông qua các hợp đồng thông minh và số 
lượng mã thông báo được nắm giữ cũng sẽ được sử dụng làm cơ sở để phân loại những 
người tham gia trong cộng đồng Diamondtok.
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4.3.1 Doanh thu/ Phần thưởng
Tại Diamondtok, người dùng hoặc người sáng tạo có thể nhận DTOK bằng cách mở rộng 
thành viên cộng đồng, chia sẻ quảng cáo nền tảng, v.v. Họ cũng có thể sử dụng mã thông 
báo để mua quà tặng ảo. Các nhà quảng cáo nhận được doanh thu thông qua việc tạo nội 
dung và chia sẻ quảng cáo, v.v. và đạt được hợp đồng với người dùng lưu lượng truy cập trực 
tiếp trong cửa hang quảng cáo, các nhà cung cấp công cụ hiệu ứng nhận được mã thông báo 
bằng cách cung cấp các đơn vị bổ trợ cụ thể cho người dùng, nhà thiết kế quà tặng ảo có 
được doanh thu bản quyền bằng cách chia sẻ thiết kế của họ và các nhà đào tạo kỹ năng và 
những người khác có thể nhận được doanh thu bằng cách cung cấp các dịch vụ đặc biệt của 
họ.

4.3.2  Hiện thực hóa video ngắn
Tại Diamondtok, hưởng lợi từ các video ngắn hoặc hiện thực hóa thông qua các dịch vụ dành 
cho người bán, hợp tác, tạo IP, v.v., sẽ được DTOK đề cập, với các phương pháp hiện thực hóa 
sau: 

• Hiện thực hóa quảng cáo
Sử dụng nội dung để thu hút khán giả và sau đó bán sự chú ý của khán giả cho các nhà 
quảng cáo. Chủ yếu có hai loại nội dung video ngắn kết hợp PGC và UGC và các nhà quảng 
cáo có thể đa dạng hóa lựa chọn của họ.

• Hiện thực hóa thương mại điện tử
Phân đoạn đối tượng và nội dung video, trích xuất nội dung sản phẩm có thể bán được và 
nhắm mục tiêu thông tin sản phẩm trong các khu vực theo chiều dọc. Người bán cũng có thể 
phát thông tin thương hiệu của họ thông qua các video ngắn và bán sản phẩm của họ thông 
qua phát trực tiếp và các phương tiện khác.

• Người hâm mộ hiện thực hóa
Thông qua quá trình ươm tạo nội bộ của nền tảng Diamondtok, các video ngắn có thể nuôi 
dưỡng những người nổi tiếng trên nền tảng, thu hút người dẫn chương trình, v.v., đồng thời 
tận dụng hiệu ứng người nổi tiếng để thu hút lưu lượng truy cập thương mại. Các ngôi sao 
hoặc những người tiên phong trên mạng xã hội cũng có thể phát trực tiếp cho người hâm 
mộ của họ thông qua nền tảng của chúng tôi.

• Thực hiện phát trực tiếp
Diamondtok cung cấp một nền tảng phát trực tiếp cho các công ty trên cơ sở hợp tác chung 
hoặc có cơ sở chia sẻ. Tất cả các doanh nghiệp, tổ chức hoặc cá nhân có thể giao hàng thông 
qua phát trực tiếp thường xuyên, đồng thời tham gia vào chương trình hỗ trợ nông nghiệp 
của chính phủ, v.v.

• Nội dung/ Hiện thực hóa kiến thức
Bằng cách tạo các video ngắn để tập hợp các nhóm cụ thể và sau đó bằng cách cung cấp nội 
dung trả phí nâng cao hơn, sản phẩm có thể được thương mại hóa. Ví dụ: tạo một video dài 
ba phút cho thấy khả năng nói tiếng Anh thành thạo và sau đó nhận ra điều đó bằng cách 
giới thiệu các bộ khóa học trả phí về phát trực tiếp.



• Hiện thực hóa cộng đồng
Sử dụng nội dung để thu hút người dùng với một số đặc điểm nhất định, sau đó thông qua 
cộng đồng, phát trực tiếp và các cách khác để sản xuất nội dung trả phí. Sự kết hợp giữa dọc 
và video ngắn có thể phát huy hết giá trị của lưu lượng truy cập, tổng hợp một số lượng lớn 
người dùng 'cùng chí hướng' và tối đa hóa hiệu ứng quảng cáo.

• Phí dịch vụ
Các doanh nghiệp trên tàu, bán hàng thương mại điện tử, phát trực tiếp với hàng hóa, mẹo 
của người hâm mộ, v.v. nền tảng sẽ chiếm một phần nhất định trong số đó, tỷ lệ thấp bằng 
khoảng một nửa so với nền tảng truyền thống

4.3.3 Thanh toán giao dịch
Nó chủ yếu được áp dụng cho các giao dịch thanh toán hàng hóa trung tâm mua sắm, cũng 
như thanh toán giao dịch của NFT và tiền kỹ thuật số.

4.3.4  Người nắm giữ cổ tức
Những người nắm giữ DTOK sẽ được nhận cổ tức tương ứng!

4.3.5 NFT
Việc đúc hoặc phát hành, giao dịch hoặc thanh toán NFT trên nền tảng NFT cần được thực 
hiện thông qua DTOK.

4.3.6  Tự quản lý cộng đồng
DAO tự quản của cộng đồng chịu trách nhiệm về quyền tự chủ của toàn bộ cộng đồng 
Diamondtok. Nắm giữ DTOK có nghĩa là có quyền và số lượng DTOK được tổ chức là cơ sở để 
phân loại cấp độ người tham gia trong cộng đồng Diamondtok.

4.4 Triển vọng đầy hứa hẹn
Giá trị của DITOK trên cơ sở NFT, nằm ở bộ sưu tập, đối chiếu và kết nối của mọi tác phẩm 
NFT, cuối cùng trở thành một thành phẩm của metaverse khi công nghệ của nó tiếp tục cải 
thiện. DITOK không cung cấp cho người dùng một nền tảng để thể hiện bản thân và một 
cách để có được lợi ích, chính mọi người dùng DITOK đều cùng nhau tạo ra giá trị.

• Cơ chế đốt giao dịch
DITOK sẽ đốt 2% token. Khi DITOK áp dụng cơ chế đồng thuận POB và cơ chế đốt bằng 
chứng, nghĩa là chứng minh khoản đầu tư của người dùng vào mạng bằng cách phá hủy tiền 
điện tử, để có quyền 'khai thác' và xác minh các giao dịch. Bạn càng đốt cháy (phá hủy), sức 
mạnh tính toán (ảo) bạn càng lớn. Đồng thời, vì việc đốt làm giảm lưu thông, giá trị của 
DITOK sẽ tự nhiên tang lên. 70% doanh thu thương mại của ứng dụng Diamondtok sẽ mua 
lại tiền DTOK từ người dùng và phá hủy chúng.
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Sách trắng này nhằm cung cấp các công nghệ và kế hoạch liên quan đến DITOK cho các 
mục đích kinh doanh, mô hình kinh doanh và nền tảng DITOK. Nó không được tạo ra 
với mục đích kêu gọi tài trợ hoặc đầu tư. Sách trắng này sẽ không được hiểu dưới bất kỳ 
hình thức nào như một đề xuất cho việc phát hành mã thông báo, bán, mua hoặc đầu 
tư của nhân viên, đại lý, nhóm, nhà tư vấn hoặc nhân viên liên quan của nhà phát hành 
mã thông báo. Bạn không nên thực hiện hợp đồng hoặc đưa ra quyết định về tài trợ / 
đầu tư dựa trên sách trắng này và nên tìm kiếm lời khuyên của chuyên gia tài chính/ 
pháp lý trước khi sử dụng tiền xu / mã thông báo của bạn trong các dự án được tài trợ / 
đầu tư.
DITOK không đảm bảo giá trị của token DITOK được phân phối dưới dạng tài trợ/ đầu 
tư cho dự án, và giá trị của token DITOK dao động rất nhiều tùy thuộc vào sự thành 
công hay thất bại của nó, và có thể thấp hơn số tiền tài trợ/ đầu tư ban đầu. 
Mã thông báo của DITOK được sử dụng trong nền tảng riêng của nó, không phải chứng 
khoán. Ngoài ra, nó không đại diện cho quyền sở hữu, biểu quyết hoặc sở hữu cổ phần 
của dự án, cũng như không có bất kỳ quyền biểu quyết nào về dự án, yêu cầu cổ tức 
hoặc có địa chỉ khác
Dự án DITOK dựa trên công nghệ blockchain ban đầu và thành công hay thất bại của nó 
có thể bị ảnh hưởng lớn bởi những thay đổi về công nghệ và lập pháp, điều này có thể 
tác động tiêu cực đến giá trị của mã thông báo DITOK.
DITOK không xác nhận bất kỳ nội dung nào của chương trình, hiệu suất hoặc lịch trình 
thực hiện chương trình và sách trắng này có thể thay đổi theo thời gian theo các chính 
sách hoặc quyết định của DITOK. Không có tuyên bố hoặc bảo đảm nào được đưa ra 
liên quan đến sách trắng này.
Sách trắng này giả định rằng người đọc có một số kiến thức về blockchain, mã thông 
báo và các dịch vụ liên quan. Bạn nên tham khảo các tài liệu liên quan và tham khảo ý 
kiến các chuyên gia có liên quan để hiểu chính xác.
Bất kỳ hậu quả nào sẽ là trách nhiệm duy nhất của các bên tham gia phán quyết (cho 
dù do sử dụng tài liệu này hoặc lợi nhuận hoặc tổn thất liên quan đến việc sử dụng tài 
liệu này).
Tất cả hoặc một phần của Sách trắng này không được sao chép, phân phối hoặc phổ 
biến theo cách khác trong các khu vực pháp lý nơi phương thức cung cấp mã thông 
báo được mô tả ở đây bị cấm hoặc hạn chế.
Bạn nên nhận thức được những hạn chế có thể được áp dụng bởi Sách trắng này, tìm 
kiếm lời khuyên pháp lý và tuân thủ. DITOK sẽ không chịu trách nhiệm pháp lý. Nhóm 
DITOK không chịu trách nhiệm về bất kỳ thiệt hại, tổn thất, trách nhiệm pháp lý hoặc 
tổn thất nào khác liên quan đến việc sử dụng sách trắng này. 
Sách trắng này không được sao chép, sử dụng hoặc phân phối mà không có sự cho 
phép của nhóm DITOK và vui lòng giữ bí mật. Vui lòng sử dụng Sách trắng này làm tài 
liệu tham khảo chung cho kế hoạch và tầm nhìn kinh doanh của bạn.

Chapter 7 
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