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- nền tảng huy động sức mạnh của cộng

đồng phục vụ tạo dựng và phát triển các

Datalake lớn từ nguồn dữ liệu công khai

trên truyền thông xã hội dựa vào

blockchain token $DTVN. Mỗi Datalake

được tạo dựng thông qua datalac.com có

thể giúp hình thành một hệ tri thức mà

chúng tôi gọi là một Dataverse. Tầm nhìn

của datalac.com không chỉ là giúp xây

dựng ra các hệ tri thức lớn dành cho cá

nhân, tổ chức, doanh nghiệp có nhu cầu dữ

liệu trên khắp thế giới mà còn là tạo thành

nền tảng kết nối các hệ tri thức ấy với nhau

giúp dễ dàng tích luỹ, chia sẻ tri thức quý,

dữ liệu đáng quan tâm. Datalac.com phát

triển theo xu hướng của web 3.0, cũng

giúp định lượng hóa giá trị của các tri

thức, các dữ liệu quý của xã hội. Mô hình

trò chơi Data To Earn của Datalac cung

cấp cho các cá nhân thường xuyên sử dụng

internet một phương pháp kiếm thêm thu

nhập bền vững, hiệu quả và cung cấp cho

các tổ chức, doanh nghiệp nhiều nguồn dữ

liệu quý, thu thập dễ dàng.
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1. Data is the new water

Data is the new oil - Dữ liệu là dạng dầu mỏ mới. Nhận định này mới xuất hiện từ năm 2006

nhưng nhanh chóng nhận được sự tán đồng của nhiều người trên khắp thế giới. Cùng với sự

phát triển của internet di động và điện thoại thông minh, các dòng chảy dữ liệu liên tục được

sinh ra và luân chuyển khắp nơi, tác động vào đời sống của các cư dân mạng theo nhiều cách

khác nhau. Dữ liệu lớn kết hợp với Trí tuệ nhân tạo còn hình thành các cỗ máy phần mềm thế

hệ mới, thúc đẩy Cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư nở rộ. Dữ liệu đã trở thành một

trong những nguồn tài nguyên quan trọng nhất, giúp định hình hiện tại và tương lai của các

xã hội hiện đại.

Tầm quan trọng của dữ liệu từ lâu đã được nhận thức bởi doanh nghiệp ở các quốc gia phát

triển. Doanh nghiệp công nghệ mạnh thuộc các nước phát triển đã tiến hành thu thập, tích luỹ

dữ liệu nhiều năm thông qua các phần mềm toàn cầu, tạo thành Datalake lớn làm tài nguyên

phục vụ thử nghiệm và triển khai nhiều mô hình kinh doanh tiên phong, đột phá trên internet.

Quá trình này vô tình tạo ra sự “hạn hán dữ liệu” ở nhiều nơi, do người dùng internet tập

trung hầu hết ở các phần mềm phổ biến, khiến cho việc ứng dụng công nghệ khai thác dữ liệu

để thích ứng với Cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư tại các quốc gia ít phát triển hơn trở

nên khó khăn, vất vả.

Không chỉ giống dầu mỏ, dữ liệu còn có tính tương đồng với tài nguyên nước. Nước là tài

nguyên quan trọng với mọi xã hội. Trong Cách mạng công nghiệp lần thứ hai, nước được tích

trữ vào những hồ chứa lớn, tập trung năng lượng và từ đó điều phối để cung cấp năng lượng

cho nhiều loại động cơ điện phục vụ sản xuất. Các đặc tính 4V (Volume, Velocity, Variety,

Veracity) của Dữ liệu lớn cũng rất gần với các đặc tính của một dòng nước và việc tích lũy,

sưu tập dữ liệu cũng mang lại nhiều lợi ích và tài nguyên không kém gì việc tích trữ nước.

Dữ liệu ở thời đại của chúng ta vì thế cũng được các tổ chức, doanh nghiệp tích trữ trong các

Datalake, tạo ra các hệ tri thức nhằm phát triển nhiều giải pháp data-driven và trí tuệ nhân tạo

mạnh mẽ.

Sứ mệnh của datalac.com là tạo dựng một mạng lưới các Datalake bằng sức mạnh của cộng

đồng, dựa trên công nghệ blockchain, theo mô hình data to earn, phục vụ nhu cầu ứng dụng

trí tuệ nhân tạo và các giải pháp phần mềm hiện đại của nhiều cá nhân, tổ chức và doanh

nghiệp trên khắp thế giới, giải quyết vấn đề thiếu hụt dữ liệu lớn tại các quốc gia đang phát
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triển. Lac trong tiếng Pháp có nghĩa là cái hồ, cái tên Datalac cũng ngầm chỉ nhiều Datalake

sẽ được xây dựng, hình thành xoay quanh dự án, hình thành nên các Dataverse.

2. Trò chơi Data To Earn

Để hình thành các Datalake lớn, DATALAC phát triển mô hình trò chơi Data To Earn với các

công việc chính yếu sau:

- Phát triển robot phần mềm Databot, chuyên thu thập dữ liệu công khai trên các kênh

truyền thông xã hội (social media) công khai theo sự điều khiển của các cá nhân.

- Phát triển phần mềm Datalake giúp lưu trữ, phân tích và chia sẻ dữ liệu lớn, tạo dựng

các Hệ tri thức dựa trên dữ liệu.

- Phát triển phần mềm Datavalid giúp tạo hệ thống tự động giao việc, tổng hợp - đánh

giá kết quả và ra quyết định trả thưởng cho những người điều khiển Databot.

- Phát triển blockchain token $DTVN làm công cụ định lượng giá trị của dữ liệu được

thu thập và phân phối minh bạch lợi ích cho những người tham gia vận hành Databot

và người cần tạo dựng Datalake.

- Xây dựng cộng đồng Dataminer là những người vận hành Databot.

- Vận hành mô hình tương tác giữa các thành phần trên như một trò chơi đổi dữ liệu lấy

$DTVN và ngược lại.

- Kiến tạo, thúc đẩy sự vận động của tokenomics xoay quanh đồng $DTVN.

Chi tiết về kịch bản của trò chơi Data To Earn, xin mời độc giả xem ở phần [9].
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3. Kiến trúc của Datalac

Datalac.com được định hình như một mạng lưới lớn nơi các Databot, Datavalid, Datalake,

Dataminer và các phần mềm khai thác, ứng dụng công nghệ dữ liệu kết nối, tương tác với

nhau.
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Ở quy mô bắt đầu hoạt động, Datalac.com bao gồm nhiều Dataminer cùng nhiều Databot

xoay quanh 1 Datavalid. Datavalid đặt yêu cầu rà quét dữ liệu công khai cho các Databot

ngẫu nhiên và nhận về kết quả, đối chiếu chéo để thẩm tra tính chính xác và chuyển dữ liệu

vào 1 Datalake. Datalake này là nguồn dữ liệu của phần mềm SMCC, một phần mềm chuyên

khai thác, phân tích dữ liệu social media đã có hơn 30 nghìn người sử dụng.

Trong quá trình phát triển, khi xuất hiện thêm các tổ chức, doanh nghiệp cần tham gia vào

Datalac.com, các máy chủ Datavalid và Datalake mới được cài đặt. Datavalid mới thành lập

cho phép nhận đăng ký từ các Dataminer đồng thời đăng ký với Datavalid sẵn có để tiến hành

trao đổi yêu cầu thu nhận dữ liệu và trả thưởng bằng token $DTVN với nhau theo cơ chế

“data to earn”.

Xa hơn nữa, Dataminer có thể tự thiết lập Personal Datalake của riêng mình để đáp ứng nhu

cầu khai thác dữ liệu của cá nhân cũng theo cơ chế “data to earn”. Trong các phần tiếp theo

của nội dung, chúng tôi xin được mô tả kĩ hơn về các thành phần cơ bản của hệ thống

Datalac.com.

4. Dataminer

Dataminer là những người dùng tham gia chương trình “data to earn” của Datalac, trực tiếp

“nuôi” Databot để làm các nhiệm vụ thu thập dữ liệu phân tán. Mỗi người dùng đăng ký với

DATALAC và xác thực địa chỉ email, địa chỉ ví blockchain của mình để bắt đầu tham gia

chương trình. Nếu hình dung “data to earn” là một trò chơi thì Dataminer là nhóm người chơi

quan trọng.
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Sau khi đăng ký, Dataminer cài đặt phần mềm Databot lên máy tính hoặc điện thoại và đăng

nhập để bước đầu tham gia “data to earn”. Mỗi Dataminer có thể cài đặt nhiều hơn 1 Databot

nếu có nhu cầu. Nhằm khuyến khích và phát triển cộng đồng Dataminer, ở thời kì đầu của dự

án, Datalac không thu phí hoạt động của các Databot cơ bản bằng cách cung cấp Databot

NFT cấp độ 1 miễn phí cho các Dataminer theo chính sách Free To Play.

Các cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp tự cài đặt và vận hành Datalake cũng có thể duy trì đội

ngũ Dataminer riêng thông qua các robot được điều hướng nguồn dữ liệu về Datalake. Nói

cách khác, Dataminer sở hữu Datalake có thể cho phép Databot của mình lấy dữ liệu đã lưu

thẳng từ Datalake để đáp ứng nhu cầu thay vì phải tiến hành đọc dữ liệu trên internet.

5. Databot và Databot NFT

Databot là phần mềm đảm đương nhiệm vụ thu thập dữ liệu phân tán trong mạng lưới

Datalac. Databot được thiết kế dưới dạng một phần mềm nhỏ gọn, hoạt động được trên máy

tính, điện thoại có cấu hình giới hạn, trên nhiều hệ điều hành khác nhau. Khi được bật sang

chế độ hoạt động, Databot kết nối với các Datavalid đã đăng ký trước, đọc nội dung công

khai theo yêu cầu của các Datavalid, thu nhận dữ liệu và trả lại kết quả.
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Mỗi Databot được đại diện bằng một NFT cấp phát bởi Datalac. Databot NFT chứa thông tin

về cấp độ của Databot mà NFT ấy đại diện. Để Databot được nhận yêu cầu thu thập dữ liệu

từ một Datavalid, Dataminer cần đăng ký Databot NFT với Datavalid thông qua ID của NFT.

Trên từng Datavalid, mỗi Databot NFT chỉ đại diện cho 1 Databot. Dataminer có thể sở hữu

nhiều Databot NFT. Databot NFT có thể thăng cấp cao hơn bằng cách gộp nhiều Databot

NFT lại với nhau. Databot NFT có tính hao mòn và có thể được sửa chữa cũng như trao đổi

tại chợ giao dịch của Datalac.com.

Chính sách Free To Play được Datalac áp dụng để khuyến khích các Dataminer tham gia khi

dự án mới thành lập là để cung cấp các Databot NFT miễn phí. Tuy nhiên, các Databot NFT

này không dùng để giao dịch và nâng cấp được. Muốn có các Databot NFT ở cấp độ cao hơn,

Dataminer cần tìm đến chợ giao dịch.

Khi hoàn thành một nhiệm vụ thu thập dữ liệu, nếu dữ liệu từ Databot gửi tới Datavalid đáp

ứng các điều kiện, Dataminer sở hữu Databot được thưởng một lượng $DTVN tương ứng với

cấp độ của Databot NFT. Databot NFT có cấp độ càng cao so với Databot NFT của các

Databot khác cùng gửi về một mẫu dữ liệu, Dataminer càng được nhận nhiều $DTVN.

Databot có nhiều phiên bản khác nhau ứng với các nền tảng social media cần thu thập

dữ liệu. Databot cũng có thể trực tiếp kết nối tới các Datalake cho phép mình thu thập dữ
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liệu, nhờ thế mở ra khả năng trao đổi dữ liệu dễ dàng giữa các Datalake thông qua sự điều

phối của các Datavalid. Các phiên bản khác nhau của Databot có thể dùng cùng một Databot

NFT. Mã nguồn của Databot được mở để cộng đồng có thể cùng chỉnh sửa, phát triển tính

năng mới với dự án Datalac.

6. Datavalid

Phần mềm Datavalid là hệ thống đóng vai trò trung tâm trong mạng lưới Datalac.com.

Datavalid có nhiệm vụ kết nối giữa nguồn cung và nhu cầu dữ liệu trong Datalac, cho phép

phân phối yêu cầu thu thập dữ liệu tới các Databot; thẩm tra chất lượng dữ liệu gửi về; tính

toán lượng token thưởng cho các Dataminer trên mỗi tác vụ; phân loại Databot và Dataminer;

chia sẻ, đáp ứng dữ liệu với các Datavalid khác; cung cấp dữ liệu tổng hợp cho các Datalake.

Datavalid hoạt động trên máy chủ của cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp có nhu cầu thu thập,

tích trữ, làm giàu dữ liệu. Các cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp có nhu cầu này trước tiên cần

tích trữ một lượng $DTVN đủ nhiều để trả thưởng khi thu nhận dữ liệu và để đảm bảo tín

nhiệm đối với các Dataminer. Đồng thời, Datavalid cần duy trì một danh sách các địa chỉ cần

cập nhật kèm theo tần suất cập nhật. Datavalid nhận đăng ký phục vụ từ các Databot được

nuôi bởi Dataminer. Databot NFT của mỗi Databot được xác thực dựa trên quyền sở hữu trên
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ví blockchain của Dataminer. Sau khi đăng ký thành công và tiến hành kết nối, Databot sẵn

sàng nhận các yêu cầu rà quét dữ liệu của Datavalid.

Để đảm bảo chất lượng dữ liệu nhận về, Datavalid áp dụng cơ chế thu thập dữ liệu theo nhóm

và thẩm tra chéo theo khung thời gian. Với mỗi địa chỉ cần cập nhật dữ liệu, Datavalid gửi

cho một nhóm các Databot ngẫu nhiên thuộc nhiều Dataminer khác nhau và có thể cho cả các

Datavalid khác có liên kết với mình. Các dữ liệu phản hồi nhanh nhất sau một khung thời

gian t được đưa vào danh sách xét duyệt. Trong quá trình xét duyệt, dữ liệu từ các Databot và

Datavalid khác nhau được đối chiếu chéo để chỉ chọn ra dữ liệu giống nhau. Các Databot

phản hồi dữ liệu khác biệt hẳn với đa số sẽ không được trả thưởng $DTVN và được đánh dấu

để nhận diện spam. Các Databot phản hồi dữ liệu trùng lặp với đa số được đưa vào danh sách

trả thưởng $DTVN.

$DTVN trả thưởng cho từng Databot đạt yêu cầu ở mỗi tác vụ dữ liệu được tính toán phụ

thuộc vào cấp độ Databot NFT của chính Databot đó trong tương quan phần trăm với cấp độ

Databot NFT của các Databot khác. Databot NFT có cấp độ càng cao, Dataminer sở hữu

Databot càng có cơ hội được nhận nhiều $DTVN, trọng số của các cấp bậc tuân theo phân bố

các số hạng của dãy Fibonacci

Công thức tính lượng $DTVN mà từng Databot nhận được khi hoàn thành một nhiệm vụ

dữ liệu, vượt qua kiểm tra chéo. DΣ là tổng lượng $DTVN dành cho tất cả n Databot

hoàn thành nhiệm vụ; bx là Databot thứ x trong nhóm; r(bx) là hàm trọng số phụ thuộc

vào thứ hạng của Databot NFT được trang bị cho Databot bx, r(bx) phân bố theo chuỗi

Fibonacci.
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Kết quả của mỗi tác vụ thu nhận dữ liệu trên Datavalid là những bản ghi dữ liệu có tính xác

thực, được chuyển vào các hệ thống Datalake gắn liền với Datavalid nhằm lưu trữ và khai

thác. Datavalid của dự án Datalac.com cũng được phát triển dưới dạng dự án opensource để

dễ dàng cho cộng đồng trong việc cùng tham gia phát triển và cài đặt khi có nhu cầu triển

khai.

7. Datalake

Dữ liệu khi được cập nhật liên tục sẽ hình thành dòng chảy. Nếu hình dung “Data is the new

water”, có thể ví các dòng chảy dữ liệu như những dòng suối, dòng sông. Để tích trữ năng

lượng từ tài nguyên nước, người ta xây ra các đập chứa nước lớn. Đập chứa nước lớn giúp

vật chất trong nước lắng đọng bùn cát tự nhiên, tạo ra nước sạch để chạy các máy phát điện,

hình thành các nhà máy thủy điện. Hồ thủy điện là một trong những dạng công trình trung

tâm của Cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ hai, cung cấp điện năng ổn định cho các loại

động cơ điện hoạt động trong nhà máy.

Datalake cũng có những nét tích cực tương đồng như Hồ thủy điện, tích trữ dữ liệu lớn từ các

dòng chảy dữ liệu. Datalake có khả năng tối ưu, phân loại tự động những dạng dữ liệu nhận

được dựa trên kiến trúc đồ thị mạng lưới. Trong Datalake, các điểm dữ liệu biểu diễn thực thể

bất kì được bố trí theo cấu trúc kết nối với các điểm dữ liệu của thực thể có liên quan. Các mô

hình mã hóa thông tin sử dụng Trí tuệ nhân tạo được triển khai trong Datalake cho phép phân

loại, phân cụm dữ liệu tự động, tạo ra những phép đo đạc để đưa các điểm dữ liệu có tính

tương đồng cao về gần nhau hơn. Nhờ vậy khi cần khai thác, các cá nhân, tổ chức, doanh

nghiệp có thể dễ dàng tìm được những khối dữ liệu có giá trị cao mà không mất nhiều công

sức lọc, dán nhãn dữ liệu.

Datalake cũng đồng thời đáp ứng tính năng tìm kiếm thông tin tốc độ cao. Dữ liệu được lưu

trữ tập trung nhưng phân làm nhiều mảnh và nhiều bản sao để đảm bảo tính toàn vẹn và tốc

độ truy xuất. Nhờ thế, Datalake không chỉ cho phép khai thác, tìm ra các tri thức quý mà còn

cho phép liên thông dữ liệu với các Datalake khác, giúp tổ chức, doanh nghiệp dễ dàng làm

giàu Datalake đã có của mình.
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Datalake của dự án DATALAC được kế thừa từ Datalake mạng xã hội của giải pháp

SMCC.VN - hệ thống phần mềm social listening tiên phong ở Việt Nam, sản phẩm đạt giải

Nhất giải thưởng Nhân Tài Đất Việt năm 2016. Datalake của SMCC đã được thành lập từ

năm 2011 và được ứng dụng cho nhiều dự án cấp quốc gia. Dưới sự hợp tác với Datalac,

Datalake SMCC được nâng cấp, chỉnh sửa và chuyển thành dự án opensource để các cá nhân,

tổ chức, đơn vị có nhu cầu tham gia vào Datalac.com dễ dàng xây dựng hạ tầng đón nhận và

xử lý dữ liệu.

Tùy thuộc vào khối lượng dữ liệu cần lưu trữ và khai thác, các Datalake có thể yêu cầu các hạ

tầng phần cứng với kích thước khác nhau. Ở mức nhỏ nhất, Datalake cần hoạt động chỉ trên 1

máy chủ độc lập. Ở mức cao, Datalake có thể yêu cầu cụm nhiều máy chủ, có các thành phần

lưu trữ, tìm kiếm, huấn luyện Trí tuệ nhân tạo… riêng biệt. Khi các tổ chức, doanh nghiệp

lớn có nhu cầu triển khai Datalake, Datalac.com cũng có thể cung cấp các tư vấn, hỗ trợ cần

thiết.

Không chỉ hướng đến Datalake ở cấp độ tổ chức, doanh nghiệp, dự án Datalac.com còn

hướng tới phát triển Datalake chuyên dành cho các cá nhân để sưu tập, lưu giữ, làm giàu, làm

lợi và kế thừa tri thức, dữ liệu cá nhân.

SMCC Social Datalake - Datalake đầu tiên của mạng lưới

Để khởi tạo, dự án Datalac.com hợp tác với Hồ dữ liệu SMCC.VN để chuyển các dữ liệu mà

cộng đồng Dataminer thu thập được vào SMCC Datalake. SMCC.VN là hệ thống phần mềm

Lắng nghe mạng xã hội được công ty InfoRe Technology phát triển từ 2011 đến nay. Hoạt

động dưới dạng một phần mềm dịch vụ (SaaS), SMCC chuyên rà quét các website tin tức,

báo điện tử và các trang công khai trên mạng xã hội Facebook ở Việt Nam để tổng hợp thông

tin hằng ngày; các thông tin tổng hợp được xử lý bởi Trí tuệ nhân tạo, hình thành một máy

tìm kiếm thống kê tốc độ cao phục vụ nhu cầu truy xuất thông tin của người sử dụng dữ liệu

để bảo vệ thương hiệu, phát hiện khủng hoảng truyền thông, đánh giá xu hướng, tuyển dụng

nhân sự, quản trị cộng đồng, chăm sóc khách hàng... và đặc biệt là tìm kiếm, tối ưu hóa các

tệp khách hàng cho các chiến dịch marketing của doanh nghiệp.

Năm 2016, SMCC đạt giải Nhất giải thưởng Nhân Tài Đất Việt và hiện đã có hơn 28 nghìn

người sử dụng, truy cập các thông tin thống kê về hầu hết các lĩnh vực trong xã hội mỗi ngày
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trên hằng tỷ bản ghi dữ liệu. Kỷ niệm 10 tuổi, SMCC đang đặt mục tiêu tiến ra thị trường

nước ngoài để cung cấp cho hằng triệu nhà phân tích dữ liệu các công cụ và cách thức làm

việc theo hướng data driven hiện đại. SMCC sở hữu một hệ thống robot tự động có khả năng

rà quét thông tin trên diện rộng, công suất thu thập tin tức mỗi ngày có thể lên tới hàng chục

triệu bản ghi, hoạt động liên tục 24/24. Tuy nhiên sự bùng nổ internet di động khiến lượng

thông tin trên internet ngày càng lớn, hệ thống robot tự động của SMCC chỉ bao phủ được

thông tin thị trường Việt Nam. Muốn phục vụ cho thị trường các nước trong khu vực và nhiều

quốc gia khác trên thế giới, SMCC cần có hệ thống robot thu thập thông tin mạnh mẽ hơn.

DATALAC và SMCC là hai mảnh ghép cần thiết. Một mặt, SMCC giúp cho dữ liệu thu thập

trong giai đoạn đầu của dự án DATALAC trở nên có ý nghĩa, có giá trị, có thể khai thác tức

thời. Mặt khác, DATALAC giúp thu hút nhiều người tham gia cộng tác với SMCC để rà quét

dữ liệu từ nhiều thị trường khác nhau và hưởng lợi, nhờ vậy SMCC có thể phát triển tới nhiều

thị trường lớn trên thế giới.

8. Datalake cá nhân

Phần mềm hỗ trợ các Dataminer tự tích lũy và biểu diễn, khai thác dữ liệu cá nhân mà không

cần thông qua $DTVN token nhờ được kết nối trực tiếp với các Databot. Datalake cá nhân

giúp tăng cường lợi ích cho các Dataminer trong thời đại số. Chi tiết về Datalake cá nhân sẽ

được dự án cập nhật trong thời gian tới.

9. Kịch bản trò chơi

Có thể hình dung mô hình “Data To Earn” của DATALAC giống như một trò chơi giữa cộng

đồng những người quan tâm đến dữ liệu công khai trên truyền thông xã hội theo các luật chơi

chính như sau:

- Người tham gia trao đổi các loại nhu cầu trong trò chơi bằng hai loại token chính của

Datalac: $DTVN và Databot NFT

- Cách chơi: Dùng token làm công cụ trung gian để đáp ứng cung cầu về dữ liệu, giữa

những người có thể cập nhật dữ liệu thường xuyên (Dataminer) và những người cần

cập nhật dữ liệu thường xuyên để phục vụ khai thác dữ liệu (người triển khai

Datalake).

- Dataminer mua Databot NFT từ DATALAC và cài đặt, vận hành  Databot.
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- Databot đăng ký với Datavalid nào sẽ được nhận yêu cầu thu thập dữ liệu từ

Datavalid đó (thông qua ID của Databot NFT).

- Mỗi yêu cầu từ Datavalid được gửi ngẫu nhiên cho n Databot đang sẵn sàng hoạt

động. Databot tiến hành thu thập dữ liệu tự động theo yêu cầu và gửi kết quả phản hồi

về Datavalid

- m Databot phản hồi sớm nhất trước thời điểm timeout t sẽ được trả thưởng bằng token

$DTVN nếu dữ liệu từ m Databot gửi tới có nội dung giống nhau.

- Lịch sử giao dịch của từng Databot được Datavalid lưu trữ và sử dụng làm căn cứ

thưởng, phạt, thanh lọc Databot

- Mỗi Datavalid tự xác định mức giá trả thưởng, có thể dựa theo mức giá trả thưởng cơ

bản mà quỹ $DTVN dành cho Datalake của riêng dự án Datalac: Tổng quỹ chiếm

50% lượng token của dự án và bán rã giá trị trả thưởng cứ sau mỗi 10 tỷ bản ghi dữ

liệu thu thập được.

- $DTVN trả thưởng được chia cho m Databot ở mỗi tác vụ thu thập dữ liệu tùy theo

cấp độ của từng Databot NFT trong nhóm m

- Cấp độ của mỗi Databot NFT có thể được nâng cấp dựa vào việc hợp thể với các

Databot NFT khác.

- Khi hợp thể, để tạo thành Databot NFT với cấp bậc cao hơn, Databot NFT thành phần

được phá hủy.

- Databot NFT có thể được giao dịch, trao đổi trên hệ thống chợ giao dịch giữa những

người tham gia dự án Datalac. Trên mỗi Datavalid, mỗi Databot NFT tại một thời

điểm chỉ trang bị được cho 1 Databot.

- Databot có thể thu thập dữ liệu bằng cách đọc thông tin công khai trên truyền thông

xã hội hoặc đọc thông tin đã tích trữ trực tiếp từ các Datalake (nếu được cấp quyền

đọc).

- Dữ liệu từ các Datavalid được chuyển vào các Datalake để phục vụ các nghiệp vụ

khai thác dữ liệu.

- Thông số về sản lượng của các Databot thuộc quyền quản lý của mỗi Dataminer có

thể được theo dõi trên phần mềm mobile app của Datalac và mobile web của Datalake

cá nhân.

- Mã nguồn của các thành phần công nghệ trong Datalac được mở mã để các cá nhân,

tổ chức, doanh nghiệp dễ dàng tham gia vào mạng lưới Datalac, chủ động cài đặt

DATALAC và Datavalid riêng của mình khi có nhu cầu.
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10. Tokenomics

Trò chơi Data To Earn

Data To Earn là trò chơi cốt lõi của dự án Datalac. Data To Earn được thiết kế dưới dạng một

trò chơi giữa những người có nhu cầu cập nhật dữ liệu và những người có nhu cầu sưu tập

token $DTVN. Dự án Datalac dự kiến phát hành 1 tỷ $DTVN token làm công cụ trung gian

cho việc đáp ứng cung cầu trong trò chơi “data to earn”.

Động lực chính của trò chơi “data to earn” là sự đáp ứng cân bằng cung cầu giữa bên cung là

những người có khả năng đóng góp công sức rà quét dữ liệu (các Dataminer) và bên cầu là

những người cần thiết lập, xây dựng, duy trì Datalake. Bên cung duy trì các Databot để đáp

ứng dữ liệu cho bên cầu. Bên cầu trả các gói $DTVN thông qua hợp đồng thông minh trên

Datavalid để đổi lấy dữ liệu. Bản thân các bên sở hữu Datalake cũng có thể đưa Datalake của

mình thành nguồn cung dữ liệu cho các Datalake khác nếu cho phép Databot bám vào.

$DTVN là công cụ ngang giá trung tâm của dự án Datalac, giúp đáp ứng cung cầu về dữ liệu

của các bên và từ đó hình thành tokenomics xoay quanh cộng đồng người tham gia platform

Datalac.

Nhờ Data To Earn, có thể hình dung Datalac như một platform đáp ứng cung cầu dữ liệu dưới

dạng phân tán. Để bắt đầu hình thành một tokenomic xoay quanh Datalac, công cụ ngang giá

trung gian $DTVN là không đủ, do thế “con gà - quả trứng” của cung và cầu. Khi số lượng

người có nhu cầu xây dựng Datalake không đủ lớn, nguồn trả $DTVN bị hạn chế khiến số

lượng Dataminer tham gia vào dự án để cung cấp dữ liệu khó tăng trưởng. Số lượng

Dataminer thấp lại khiến khả năng cung cấp dữ liệu của dự án bị hạn chế và khó hấp dẫn

những người muốn xây dựng Datalake tham gia vào dự án.

Để giải quyết vấn đề trên, Datalac sử dụng 50% lượng $DTVN token (tương ứng với 500

triệu $DTVN) để trả thưởng thường xuyên cho Dataminer trên Datavalid đầu tiên (Datavalid

0) của mạng lưới mà Datalac cài đặt. Lượng $DTVN này được chia đôi tại đầu mỗi chu kì,

một nửa dùng để trả thưởng cho các Dataminer ở chu kì hiện tại, một nửa dùng cho các chu

kì tiếp theo theo nguyên tắc phân đôi. Mỗi chu kì được xác định bằng tổng số lượng bản ghi

chính xác mà Datavalid 0 đã thẩm tra được. Số bản ghi ở chu kì đầu tiên là 10 tỉ bản ghi, ở

các chu kì tiếp theo, số lượng bản ghi bằng tổng 2 chu kì trước đó.
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Chu kì Tổng lượng bản ghi Tổng lượng DTVN chi trả trên Datavalid 0

1 10 tỉ 250 triệu

2 10 tỉ 125 triệu

3 20 tỉ 62.5 triệu

4 30 tỉ 31.25 triệu

5 50 tỉ 15.625 triệu

6 80 tỉ 7.8125 triệu

… … …

Việc trả thưởng bán rã theo chu kì trên Datavalid 0 giúp giải quyết các vấn đề sau:

Một là, tạo ra cơ chế hoạt động khởi tạo cho dự án Datalac ở thời điểm ban đầu, tránh tình thế

con gà - quả trứng. Khi chưa có Datalake nào của người dùng hoạt động, cộng đồng

Dataminer tham gia vào Datalac vẫn có mục tiêu hoạt động rõ ràng và có lợi ích: cùng tham

gia thu thập 10 tỉ bản ghi dữ liệu để đổi lấy 250 triệu $DTVN token.

Hai là, tạo ra nhu cầu phát triển cho cộng đồng Dataminer ở các thời điểm đầu tiên. Việc trở

thành Dataminer sớm với dự án Datalac giúp Dataminer có được nhiều lợi ích nhờ tỉ giá quy

đổi mỗi bản ghi dữ liệu lấy $DTVN ở mức cao hơn các chu kì sau. Dataminer càng tham gia

sớm càng có lợi. Có nhiều Dataminer giúp đáp ứng nhu cầu của các Datavalid và các

Datalake mới dễ dàng.

Ba là, ở tại mỗi chu kì, tỉ giá trả thưởng trên Datavalid 0 giúp có thể giúp tham chiếu để định

hình tỉ giá chung của toàn bộ thị trường Data To Earn. Các Datavalid trả thưởng cao hơn tỉ

giá của Datavalid 0 có thể thu hút Dataminer tham gia nhiều hơn nhưng có thể kém thu hút

với những người cần xây dựng Datalake.

Các quỹ token khác của dự án

Token DTVN của dự án Dataverse có tổng lượng cung 1 tỉ đơn vị, được phân bổ thành các
quỹ như sau:

- Founding team (Đội ngũ sáng lập) 12%
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- First Backer (Nhà tài trợ thiên thần) 6%
- Seed Fund (Quỹ hạt giống) 2%
- Strategic Sale (Quỹ hợp tác chiến lược) 5%
- Private Sale (Quỹ hợp tác trực tiếp) 5%
- IDO / IEO (Quỹ IDO) 5%
- Marketing Fund (Quỹ marketing) 10%
- Data To Earn (Quỹ trả thưởng) 50%
- Reserved Fund (Quỹ dự trữ) 5%
- Treasury Fund (Quỹ kinh doanh) 0%

(Treasury Fund là quỹ hình thành khi vận hành dự án, hình thành từ việc bán Databot
NFT)

Lịch trả token

Đi kèm với tài liệu này, chúng tôi có một bản ước tính chi tiết về lịch trả token và kế hoạch

vesting token cho dự án Datalac trên từng quỹ. Để xem bản ước tính chi tiết, xin mời quý vị

liên hệ với đội ngũ founder ở địa chỉ founders@datalac.com

11. Kế hoạch phát triển

Các mốc kế hoạch từ 6/2022 đến 3/2023

Tháng 6/2022

Thiết kế tokenomics, vesting table, pitch deck

Xây dựng whitepaper phiên bản 2 của Datalac

Xây dựng game play cho Datalac

Tuyển dụng, hình thành đội ngũ marketing chuyên trách cho Datalac

Tuyển dụng, hình thành đội ngũ kỹ thuật viên phát triển Datalac

Thiết kế kiến trúc kỹ thuật tổng thể

Triển khai hạ tầng thu nhận dữ liệu

Tháng 7/2022

Khởi động xây dựng Hệ thống giao - nhận công việc quét dữ liệu với Data Picker
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Khởi động xây dựng Hệ thống tính điểm, xếp hạng người dùng và đổi điểm thưởng

Hoàn thiện hệ thống tài liệu phục vụ truyền thông về dự án Datalac

Xây dựng kế hoạch marketing tổng thể cho dự án Datalac

Tháng 8/2022

Thử nghiệm Hệ thống giao - nhận công việc quét dữ liệu với Data Picker phiên bản alpha

Thử nghiệm Hệ thống tính điểm, xếp hạng người dùng và đổi điểm thưởng phiên bản alpha

Thiết kế, xây dựng hệ thống Databot NFT

Xây dựng mạng testnet để thử nghiệm cấp phát DTVN, Databot

Tìm kiếm, tiếp xúc các nhà đầu tư cho vòng Strategic & Private Sale

Tháng 9/2022

Hình thành cộng đồng người tham gia Datalac từ các tester

Hoàn thiện Hệ thống giao - nhận công việc quét dữ liệu với Data Picker

Hoàn thiện Hệ thống tính điểm, xếp hạng người dùng và đổi điểm thưởng

Xây dựng hệ thống thanh toán, mua tài khoản nuôi robot bằng token

Thực hiện chiến dịch marketing mở rộng cộng đồng tester

Tháng 10/2022

Khởi động xây dựng hệ thống quản lí và mua bán Databot

Phát triển mobile app phục vụ người chơi quản lí tình hình data to earn

Nâng cấp hạ tầng phục vụ thu nhận dữ liệu

Chốt danh sách các đối tác Strategic & Private Sale vòng đầu tiên

Tháng 11/2022

Phát hành nội bộ DTVN token và các Databot đời đầu

Hoàn thiện quy trình xét duyệt, đổi điểm thưởng

Thử nghiệm mobile app phục vụ người chơi

Bắt đầu airdrop trả token DTVN cho các tester và chuyển cho sáng lập viên, các nhà đầu tư

sớm
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Thử nghiệm hệ thống quản lý và mua bán Databot phiên bản alpha

Thực hiện Strategic & Private Sale vòng đầu tiên với ít nhất 1 đối tác

Tháng 12/2022

Hoàn thiện mobile app, đưa lên store

Thay thế hoàn toàn token trên testnet bằng DTVN và Databot

Lập trình smart contract và các giải pháp kỹ thuật blockchain

Triển khai các chiến dịch digital marketing tới cộng đồng blockchain

Tìm kiếm đối tác các CEX & DEX hợp tác hoàn thiện thủ tục IDO / IEO / INO.

Bắt đầu thu nhận danh sách người đăng ký tham gia  IDO / IEO / INO.

Tháng 1/2023

Làm việc với các mạng lưới blockchain marketing, các đối tác launching để quảng bá về dự

án Datalac

Duy trì các chiến dịch digital marketing về dự án

Kiểm thử, hoàn thiện các hệ thống kỹ thuật

Triển khai giải pháp bảo mật và quản lý ví token, chia token thành các quỹ khác nhau

Tháng 2/2023

Mở bán tài khoản nuôi robot bằng DTVN

Chỉnh sửa, tối ưu hóa hệ thống kỹ thuật

Đẩy mạnh marketing phục vụ IDO / IEO vào tháng 3/2023

Đạt được số lượng người đăng ký tham gia IDO / IEO theo dự tính

Hợp tác với các đối tác tổ chức các sự kiện, events phục vụ truyền thông

Tháng 3/2023

IDO / IEO dự án Datalac (phân phối DTVN và Databot)

Đưa dự án Datalac thành dự án cộng đồng và vận hành chính thức.
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12. IDO / IEO

Dự án Datalac.com đặt mục tiêu phân phối token cho cộng đồng vào tháng 3/2023. Mốc thời

gian này có thể biến động dựa vào thị trường và sự phát triển của dự án Datalac trong những

thời gian tới. Chúng tôi sẽ thường xuyên cập nhật whitepaper này để thông tin thêm tới quý

vị về lịch trình phân phối token rộng rãi của Datalac.

13. Định hướng tương lai

Tầm nhìn về tương lai của Datalac là một thế giới nơi dữ liệu đóng vai trò then chốt trong

cuộc sống của con người. Các công nghệ khai thác và làm lợi từ dữ liệu mạnh mẽ như

Blockchain và Trí tuệ nhân tạo sẽ liên tục phát triển và cải biến đời sống. Nhu cầu sử dụng dữ

liệu trong xã hội sẽ trở thành một nhu cầu phổ rộng, như nhu cầu về điện, nước, internet ngày

nay. Trong thế giới ấy, các cá nhân và doanh nghiệp cần được trang bị công cụ để dễ dàng

tích trữ tài nguyên dữ liệu, chọn lọc thông tin từ các dữ liệu tích trữ được, khai phá tri thức

trong khối thông tin ấy và đưa tri thức khám phá được thành các dạng tài sản dễ dàng trao đổi

được. Các dạng dữ liệu về gen, về quan hệ xã hội của bản thân, về ý thức và thể trạng… sẽ là

những dạng dữ liệu quý mà mỗi cá nhân cần làm chủ, quản lí và khai thác. Các dạng dữ liệu

về xã hội, về thị trường, về khách hàng cũng là tài nguyên quý của mọi doanh nghiệp, giúp

doanh nghiệp phát triển và sáng tạo trong kinh doanh. Datalac.com muốn tham gia vào quá

trình này và không chỉ muốn tạo ra một thị trường cho các nguồn dữ liệu công khai mà còn

muốn tạo ra các công cụ tốt để khai thác dữ liệu, làm lợi cho các cá nhân và doanh nghiệp.

14. Cập nhật

Đây là tài liệu được cập nhật thường xuyên bởi các sáng lập viên của Datalac. Nếu quý vị

muốn theo dõi tài liệu này, quý vị có thể đăng kí Datalac Maillist ở địa chỉ

https://datalac.com/maillist . Chúng tôi sẽ gửi tới quý vị các thông báo định kì về những

thông tin mới của dự án Datalac.
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