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Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm
Cuốn Sách Trắng này được xây dựng để giới thiệu dự án Ubex cho những thành viên tiềm năng của 
nền tảng và những người quan tâm đến việc đóng góp cho sự phát triển của nền tảng. Thông tin được 
cung cấp dưới đây có thể chưa đầy đủ và không phản ánh mối quan hệ hợp đồng giữa các bên. Mục 
đích duy nhất của tài liệu này là để cung cấp thông tin cho những người sở hữu token tiềm năng để họ 
có thể xác định liệu họ có muốn phân tích các thông tin về công ty để đưa ra quyết định có mua các 
token UBEX hay không.

Không phần nào của Sách Trắng này được xem là một phần của một bản cáo bạch hoặc kêu gọi đầu 
tư, và cũng hoàn toàn không phải là lời chào bán hoặc đề nghị mua chứng khoán tại bất kỳ khu vực tài 
phán nào.

Tài liệu này không được soạn thảo trên cơ sở, hoặc tuân thủ theo, các luật lệ hoặc quy định của bất kỳ 
một khu vực tài phán nào để bảo vệ những người góp vốn.

Trong Sách Trắng này, một số lời tuyên bố, sự ước lượng và thông tin tài chính là những thông tin 
mang tính dự đoán tương lai. Những tuyên bố hoặc thông tin mang tính dự đoán này có thể coi là 
những sự rủi ro và không chắc chắn, và các sự kiện xảy ra trong thực tế có thể khác biệt so với các ước 
lượng hoặc kết quả được ngụ ý hoặc thể hiện trong các thông bố mang tính dự đoán này.

Bản Tiếng Anh của cuốn Sách Trắng Anh này là nguồn thông tin chính thức và duy nhất về dự án Ubex 
và đợt mở bán Token của Ubex. Những thông tin tại đây có thể được dịch sang các ngôn ngữ khác 
hoặc được sử dụng trong các tài liệu hoặc bài thuyết trình  cho các các đối tác hoặc các nhà góp vốn 
tiềm năng của dự án. Khi được dịch sang các ngôn ngữ khác, một số thông tin ở đây có thể bị bỏ qua 
hoặc trở nên không chính xác. Nếu thông tin trong bất kỳ bản dịch hoặc tài liệu hay bài thuyết trình 
nào khác với bản Tiếng Anh của cuốn Sách Trắng này, bản gốc bằng tiếng Anh của Sách Trắng được 
coi là bản chính thức và được ưu tiên áp dụng.

Ubex AI AG bảo lưu quyền thay đổi các nội dung của Sách Trắng. Trong trường hợp có sự khác biệt 
giữa các ấn bản khác nhau của Sách Trắng, ấn bản Sách Trắng mới nhất được đăng tải trên trang 
ubex.com được ưu tiên áp dụng và tất cả các nội dung trong ấn bản cũ sẽ bị thay thế và không còn 
hiệu lực.

Ubex không cho phép người dùng của nền tảng thực hiện bất kỳ hành động kiếm soát vốn nào cũng 
như không được góp vốn bằng tài sản ngoại hối dưới bất kỳ hình thức nào.

Thông tin trong Sách trắng này và trên trang web https://www.ubex.com chỉ mang tính chất mô tả, 
không có tính chất ràng buộc và không tạo thành một phần của các điều khoản và điều kiện của sự 
kiện tạo token (sau đây gọi là “Các điều khoản”). Cụ thể, bạn nên lưu ý rằng việc mua mã token UBEX 
có thể bao gồm các rủi ro. Vui lòng tham khảo phần nói về các rủi ro trong phần Các điều khoản để 

https://www.ubex.com/vi/
https://www.ubex.com/vi/
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biết thêm thông tin. Trước khi mua các token UBEX, vui lòng đảm bảo rằng bạn có khả năng đưa ra các 
cam đoan và đảm bảo được chỉ rõ trong từng nội dung tương ứng của phần Điều khoản.

Ở một số khu vực pháp lý, luật pháp có thể không cho phép phát hành tài liệu này dưới dạng công khai 
hay bí mật hoặc không cho phép mời chào và/hoặc bán các token UBEX. Việc không tuân thủ các quy 
định này có thể dẫn đến sự vi phạm pháp luật. Hiện tại, token của UBEX chưa được đăng ký theo Đạo 
luật Chứng khoán Hoa Kỳ năm 1933 (sau đây là “Đạo luật Chứng khoán”), hoặc với bất kỳ cơ quan 
quản lý chứng khoán của bất kỳ tiểu bang hoặc khu vực tài phán nào trên lãnh thổ Hoa Kỳ. Các token 
của UBEX không được chào bán hoặc bán cho những người có thẻ xanh của Hoa Kỳ hoặc công dân 
Hoa Kỳ hoặc thường trú nhân của Hoa Kỳ (vì mục đích đóng thuế hoặc mục đích khác), hoặc bất kỳ cá 
nhân nào cư trú tại Hoa Kỳ (vì mục đích đóng thuế hoặc mục đích khác), bao gồm Puerto Rico, Quần 
đảo Virgin thuộc Hoa Kỳ hoặc bất kỳ lãnh thổ hoặc sở hữu nào khác của Hoa Kỳ.

Các token UBEX không được phép chào bán cho các công dân hoặc thường trú nhân của nước Cộng 
hoà Singapore (vì mục đích đóng thuế hoặc mục đích khác), hoặc những người cư trú ở Singapore.

Các token UBEX chỉ có thể được bán qua các dịch vụ đặt mua trước trên nền tảng Ubex cho các công 
dân hoặc thường trú nhân của Canada (vì mục đích đóng thuế hoặc mục đích khác), hoặc những người 
cư trú tại Canada.

Chúng tôi không thể bảo đảm và hoàn toàn không chịu trách nhiệm trong trường hợp các điều kiện 
trên không được thỏa mãn. Người đọc tài liệu này và những người quan tâm đến việc tham gia hoặc 
góp vốn vào nền tảng hoàn toàn chịu trách nhiệm đảm bảo rằng các luật lệ hiện hành của quốc gia nơi 
họ cư trú cho phép họ tham gia vào Đợt mở bán Token.
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Tóm tắt tổng quan
Trong 4 năm trở lại đây, thị trường quảng cáo kỹ thuật số đã có sự phát triển mạnh mẽ và năm 2017 có 
quy mô lớn hơn 4 lần phân khúc quảng cáo truyền hình. Đây là một sự kiện lịch sử cho thị trường mua 
bán quảng cáo. Một trong những phân khúc quảng cáo kỹ thuật số hứa hẹn nhất là các giao dịch mua 
bán quảng cáo được thực hiện tự động bởi các phần mềm (programmatic advertising), với tốc độ tăng 
trưởng trung bình hàng năm trên 23% trong khi các phân khúc khác chỉ tăng trưởng 4%. Theo các dự 
báo của Magna Global, quy mô thị trường của phân khúc mua bán quảng cáo tự động qua phần mềm 
này sẽ đạt 42 tỷ đô la vào năm 2020.

Tuy nhiên, bất chấp những động thái tích cực này, thị trường quảng cáo kỹ thuật số vẫn còn rất nhiều 
vấn đề, đó là sự chưa hiệu quả trong việc xác định được các khách hàng mục tiêu, mối quan hệ đối tác 
không minh bạch và mức độ gian lận cao. Chính vì vậy, tất cả các bên liên quan đều chịu thiệt thòi – 
bên có nhu cầu đăng quảng cáo (nhà quảng cáo) phải trả một chi phí cao để tìm được một khách hàng 
mà họ có, bên cung cấp vị trí quảng cáo (chủ website) nhận được thu nhập thấp hơn và người tiêu 
dùng không hài lòng với chất lượng của các quảng cáo mà họ xem được.

Ubex đề xuất để giải quyết những vấn đề này bằng cách kết hợp tất cả các ưu điểm của công nghệ 
lập trình, mạng nơron và hợp đồng thông minh trong cùng một hệ thống. Thông qua cách tiếp cận 
này, Ubex cho phép chuyển đổi từ mô hình truyền thống thanh toán cho mỗi lần nhấp chuột (pay-per-
click) sang mô hình thanh toán cho mỗi hành động mong muốn của người dùng (payment for targeted 
actions) - mô hình công bằng và thú vị nhất cho tất cả các bên tham gia thị trường.

Chúng tôi trân trọng giới thiệu dự án Ubex – sàn giao dịch mua bán quảng cáo tự động toàn cầu, phi 
tập trung, dựa trên công nghệ mạng nơron và hợp đồng thông minh. Ubex có sứ mệnh tạo ra một hệ 
sinh thái mua bán quảng cáo toàn cầu trong đó các bên tham gia tin tưởng lẫn nhau và đạt hiệu quả 
tối đa.

Những bên có nhu cầu mua quảng cáo (nhà quảng cáo) có thể tự động mua các vị trí quảng cáo còn 
trống qua hệ thống Ubex. Việc thanh toán được thực hiện khi những người tiêu dùng (người xem quảng 
cáo) thực hiện các hành động mong muốn. Việc mua các vị trí quảng cáo còn trống diễn ra trong phiên 
đấu giá  bằng cách sử dụng công nghệ tự động bởi các phần mềm, có lập trình trên cơ sở mạng nơron 
với việc áp dụng các hợp đồng thông minh.

Ubex có ưu điểm so với các hình thức mua bán quảng cáo khác như sau:
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Mạng nơ-ron giúp việc mua quảng cáo đạt hiệu quả tối đa.

Trung tâm của các thuật toán mua quảng cáo của Ubex là các mạng nơron có khả năng xử lý 
thông tin về mỗi khách hàng truy cập vào trang web của các mạng thành viên. Mạng neural 
đánh giá những gì mà khách hàng quan tâm, tính toán khả năng mà các quảng cáo có thể 
chuyển thành các hành động mong muốn và chọn quảng cáo phù hợp nhất. Nhờ đó, các 
khách hàng truy cập trang web mạng thành viên chỉ xem những quảng cáo có liên quan tới 
những gì họ quan tâm, và họ sẽ có khả năng thực hiện các hành động mong muốn với xác 
suất cao nhất. Do đó, Ubex tối đa hóa khả năng hướng tới khách hàng mục tiêu của quảng 
cáo cũng như giúp các nhà quảng cáo có hiệu quả kinh tế cao nhất từ việc mua quảng cáo.

Hợp đồng thông minh dựa trên block chain giảm thiểu rủi ro của 
những người tham gia.

Ubex hướng tới việc giải quyết sự thiếu tin tưởng vào việc mua quảng cáo trực tuyến. Hợp 
đồng thông minh cho phép mối quan hệ giữa nhà quảng cáo - nhà quảng cáo và chủ website 
(những người sở hữu các vị trí quảng cáo còn trống trên các trang web) trở nên minh bạch và 
công bằng nhất có thể, cũng như giảm thiểu rủi ro cho tất cả các bên. Với cách tiếp cận này, 
Ubex cho phép chuyển từ mô hình truyền thống thanh toán cho mỗi lần nhấp chuột sang mô 
hình thanh toán cho các hành động mong muốn, đó là mô hình công bằng và thú vị nhất cho 
các nhà quảng cáo.

Nhóm của chúng tôi bao gồm các chuyên gia với nhiều kinh nghiệm trong các lĩnh vực tiếp 
thị, mạng nơron và blockchain. Chúng tôi hoàn toàn biết và hiểu rõ tất cả lợi thế của những 
công nghệ này và có thể áp dụng chúng một cách hiệu quả để đạt được kết quả tối đa. Chúng 
tôi đã phát triển một cơ sở hạ tầng cho phép chúng tôi đưa giao dịch mua bán quảng cáo và 
hiệu quả kinh tế của nó lên một tầm cao mới.

2.

1.
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Thị trường mua bán quảng cáo
Như vậy mua quảng cáo tự động qua các phần mềm (programmatic advertising) là gì? Nói một cách 
đơn giản, nó là việc mua quảng cáo trong thời gian thực qua hình thức đấu giá. Khái niệm về phần 
mềm quảng cáo chắc chắn là rộng hơn và còn bao gồm cả các phiên đấu giá giới hạn và bán quảng 
cáo trực tiếp.

Nói chung, programmatic advertising là một tập hợp các phương pháp để mua quảng cáo trên internet 
dựa trên dữ liệu nhân khẩu học và hành vi xã hội về người dùng được cung cấp cho cả nền tảng và nhà 
quảng cáo. Việc mua quảng cáo này sử dụng hệ thống và thuật toán tự động để đưa ra quyết định về 
giao dịch mà không có sự tham gia của con người

Cách thức hoạt động như sau: khi khách hàng (người dùng) truy cập vào một trang web nào đó, các 
quảng cáo được hiển thị cho họ xem. Trong tích tắc khi trang web đang được tải xuống, hệ thống phân 
tích thành phần của khán giả xem trang web, đối chiếu dữ liệu này với việc tìm ra khách hàng mục 
tiêu và chọn định dạng quảng cáo thích hợp. Sau đó, hệ thống tổ chức một phiên đấu giá cho các 
nhà quảng cáo mà khách hàng mục tiêu của họ tương ứng với người dùng đang truy cập trang web 
và muốn quảng cáo sản phẩm/dịch vụ của họ cho người dùng này. Mức giá cao nhất được đưa ra và 
người chiến thắng phiên đấu giá sẽ được chọn. Quảng cáo của người chiến thắng được tải lên trang 
web và được hiển thị cho người dùng.

Toàn bộ quá trình xử lý Dữ liệu lớn và tổ chức phiên đấu giá chỉ mất từ 100 đến 200 mili giây. Toàn bộ 
quá trình được thực hiện bởi các thuật toán, chỉ có một người để kiểm soát các kết quả thu được.

Theo Magna Global, quy mô của thị trường mua bán quảng cáo toàn cầu là 465 tỷ USD vào năm 2015, 
493 tỷ USD trong năm 2016 và 500 tỷ USD vào năm 2017.
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Khi phân tích phân khúc toàn bộ thị trường quảng cáo một cách chi tiết, chúng ta có thể thấy có hai 
phân khúc chính cạnh tranh với nhau: phân khúc quảng cáo trực tuyến và phân khúc quảng cáo truyền 
hình. Theo xu hướng chung của thị trường, cho tới năm 2017, chi phí dành quảng cáo trên truyền hình 
luôn cao hơn chi phí dành cho quảng cáo trực tuyến trên Internet. Năm 2017 đã xảy ra một sự kiện lịch 
sử cho thị trường quảng cáo – lần đầu tiên dung lượng thị trường quảng cáo trực tuyến cao hơn truyền 
hình truyền thống và đạt quy mô 192 tỷ đô la.
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Ở một số quốc gia, phân khúc trực tuyến chiếm hơn 50% thị trường. Các quốc gia đóng góp chính vào 
sự tăng trưởng của thị trường nội dung số trong 5 năm qua bao gồm các nước Đông Âu, Trung Đông và 
Nam Mỹ.

Theo dự báo của Dentsu Aegis, thị phần của quảng cáo trực tuyến có thể chiếm trên 50% tổng thị 
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trường quảng cáo vào năm 2018 ở các nước như Úc, New Zealand, Trung Quốc, Na Uy, Đan Mạch, Thụy 
Điển, Hà Lan và Vương quốc Anh.

Thị trường mục tiêu cho Ubex (thị trường mua quảng cáo tự động) là một phần của thị trường quảng 
cáo trực tuyến. Về cơ bản, đó là những nội dung quảng cáo được thể hiện qua video và các banner trực 
tuyến. Biểu đồ dưới đây cho thấy động lực của thị trường phần mềm quảng cáo từ năm 2015:
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Thị trường mua bán quảng cáo tự động tăng hơn 25% mỗi năm, cho thấy tốc độ tăng trưởng nhanh 
hơn nhiều so với bất kỳ phân khúc thị trường quảng cáo nào khác và đạt 24 tỷ đô vào năm ngoái. Quy 
mô thị trường của phần mềm quảng cáo sẽ đạt 42 tỷ đô la vào năm 2021 và thị phần của nó sẽ cao 
hơn phân khúc thị trường quảng cáo khhông tự động và sẽ tiếp tục thay thế các hình thức quảng cáo 
khác.

Dĩ nhiên, trước khi xuất hiện thị trường mua quảng cáo tự động, việc mua bán quảng cáo do con người 
thực hiện. Các mạng lưới quảng cáo mua sỉ các lượt xem quảng cáo các chủ website trên các trang 
web khác nhau và bán lại những lượt xem này cho những nhà quảng cáo có quy mô nhỏ hơn. Đó là 
một quy trình không đáng tin, không hiệu quả và chậm chạp.

Mua quảng cáo tự động có ưu điểm làm cho quy trình mua trở nên nhanh chóng, hiệu quả hơn và ít tốn 
kém hơn. Nhà quảng cáo có thể tùy chỉnh cá chiến dịch quảng cáo của họ (bằng việc xác định chính 
xác các mục tiêu khách hàng và hiển thị quảng cáo phù hợp vào đúng thời điểm) và điều chỉnh hiệu 
suất quảng cáo một cách chiến lược. Cách tiếp cận này cho phép bạn cải thiện đáng kể khả năng tìm 
được khách hàng mục tiêu và việc mua lượt xem quảng cáo thực sự có hiệu quả giúp bạn mua được 
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khách hàng mục tiêu.

Chính vì vậy mà thị trường mua quảng cáo tự động có tốc độ tăng trưởng ấn tượng như vậy; tiềm năng 
của các thuật toán tự động là rất lớn. Tuy nhiên, tiềm năng này không thể hiện thực hóa đầy đủ nếu 
không thực hiện công nghệ blockchain và mạng nơ-ron. Do đó, sự xuất hiện của Ubex sẽ là một chất 
xúc tác cho sự phát triển của thị trường phần mềm và quảng cáo trực tuyến nói chung.
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Cấu trúc thị trường mua bán 
quảng cáo
Cấu trúc của thị trường quảng cáo trực tuyến bao gồm một chuỗi những người tham gia mà một bên là 
những nhà quảng cáo, và bên khác là các chủ website, và những người trung gian giữa hai bên này với 
các chức năng khác nhau. Việc mua bán quảng cáo trực tuyến hiện tại theo sơ đồ sau:

Các nhà quảng cáo quy mô lớn và vừa mua quảng cáo trực tuyến qua các đại lý truyền thông, các đại 
lý này giao dịch thông qua các bàn giao dịch liên kết hoặc mua quảng cáo trực tiếp theo một trong ba 
cách sau:

- Mua trực tiếp từ chủ website.
- Qua các mạng lưới banner (mạng chiều ngang và chiều dọc).
- Qua các chợ mua bán quảng cáo.

Các dịch vụ kỹ thuật bên ngoài như nền tảng bên cầu (DSP), nền tảng bên cung (SSP) và Máy chủ 
quảng cáo cũng được sử dụng để mua quảng cáo và giám sát. Mỗi dịch vụ này có chức năng giải 
quyết một nhiệm vụ cụ thể nhưng đều làm tăng chi phí cuối cùng cho nhà quảng cáo (chi phí cho các 
dịch vụ này được cộng vào hoa hồng cho các đại lý). Nhà quảng cáo và các đại lý truyền thông sử 
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dụng các dịch vụ phụ trợ để tăng hiệu quả của quảng cáo (tối ưu hóa quảng cáo, nhà cung cấp dữ liệu 
/ nền tảng quản lý dữ liệu, thay đổi mục tiêu quảng cáo, v.v ...).

Ubex tổ chức việc mua bán các vị trí quảng cáo trực tuyến. Mô hình mua quảng cáo trực tuyến qua 
Ubex như sau:

Các nhà quảng cáo có thể dễ dàng mua quảng cáo từ các chủ website qua sàn giao dịch Ubex mà 
không phải chi trả tốn kém chocác đại lý hay những người trung gian nàokhác. Ubex có tất cả các 
chức năng của một sàn giao dịch mua bán quảng cáo, đồng thời còn cung cấp thêm dịch vụ giám sát 
và đánh giá các chỉ số hiệu suất của từng vị trí quảng cáo trên trang web của chủ website, do vậy Ubex 
không cần thêm các công cụ bên ngoài. Ubex cũng tích hợp sẵn các năng của một DSP / SSP.

Ubex tổng hợp các đề nghị cung cấp các vị trí quảng cáo còn trống trực tiếp từ các chủ website. Cùng 
với việc sử dụng các nhà cung cấp dữ liệu bổ sung, Ubex tạo nên một sức mạnh tổng hợp lớn, vì càng 
có nhiều dữ liệu được nhập vào mạng nơ-ron, thì mạng này đưa ra các dự đoán càng chính xác về xác 
suất mà người dùng thực hiện các hành động mục tiêu khi xem các nội dung quảng cáo.
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Phân tích so sánh giữa các phương pháp mua quảng cáo trực tuyến

Tiêu chí lựa chọn của nhà quảng cáo
Phương pháp mua quảng cáo trực 
tuyến

Công ty Mức độ phức 
tạp

Khả năng 
tiếp thị

Chi phí cho 
mỗi hành 
động

Rủi ro do 
gian lận

Lựa chọn 
thanh toán 
theo kết quả

Mua quảng cáo tự động do các phần 
mềm thực hiện trên cơ sở blockchain và 
mạng nơ-ron

Ubex        Thấp        Cao       Thấp        Thấp        Vâng

Chợ mua bán quảng cáo tự động truyền 
thống

DoubleClick, 
RightMedia, OpenX, 
AdECN, PLYmedia

       Thấp       Trung bình      Trung bình      Trung bình       Trung bình

Các đại lý truyền thông/trực tuyến
WPP, Havas, OMD, 
Merkle, DigitasLBi, 
Omnicom Group

       Thấp       Trung bình       Cao        Cao        Thấp

Mạng quảng cáo theo chiều ngang
Google, Yahoo, 
Amazon, Microsoft, 
CPX

      Trung bình        Thấp       Trung bình       Cao        Thấp

Mạng quảng cáo theo chiều dọc
Adify, MobSoc, RGM 
Alliance, Inflection 
Point Media, Martini 
Media

      Trung bình       Trung bình       Cao        Cao        Thấp

Giao dịch trực tiếp giữa chủ website và 
nhà quảng cáo (bao gồm quảng cáo 
hiện ra theo ngữ cảnh trong các công cụ 
tìm kiếm và các banner quảng cáo trên 
các mạng xã hội)

NYTimes, Flickr, 
Craigslist, imdb, BBC

       Cao       Trung bình       Thấp       Trung bình        Thấp

Tiêu chí lựa chọn của chủ website
Phương pháp bán quảng cáo trực 
tiếp

Công ty Độ phức tạp 
của việc mua 
quảng cáo

Khả năng tiếp 
thị

Chi phí cho 
mỗi hành động

Rủi ro do gian 
lận

Mua quảng cáo tự động do các phần 
mềm thực hiện trên cơ sở blockchain và 
mạng nơ-ron

Ubex       Thấp       Cao       Thấp       Thấp

Chợ mua bán quảng cáo tự động truyền 
thống

DoubleClick, 
RightMedia, OpenX, 
AdECN, PLYmedia

      Thấp      Trung bình       Trung bình      Trung bình

Các đại lý truyền thông/trực tuyến
WPP, Havas, OMD, 
Merkle, DigitasLBi, 
Omnicom Group

      Thấp      Trung bình       Cao       Cao

Mạng quảng cáo theo chiều ngang
Google, Yahoo, 
Amazon, Microsoft, 
CPX

     Trung bình       Thấp      Trung bình       Cao

Mạng quảng cáo theo chiều dọc
Adify, MobSoc, RGM 
Alliance, Inflection 
Point Media, Martini 
Media

     Trung bình      Trung bình       Cao       Cao

Giao dịch trực tiếp giữa chủ website và 
nhà quảng cáo (bao gồm quảng cáo 
hiện ra theo ngữ cảnh trong các công cụ 
tìm kiếm và các banner quảng cáo trên 
các mạng xã hội)

NYTimes, Flickr, 
Craigslist, imdb, BBC

     Cao      Trung bình       Thấp      Trung bình

Ubex tối đa hóa lợi ích ở tất cả mọi thông số cho cả nhà quảng cáo và chủ website, do đó tạo ra một 
môi trường hiệu quả để hợp tác với mức độ tin tưởng lẫn nhau cao.
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Vấn đề và giải pháp dành cho 
nhà quảng cáo
Theo phương pháp mua quảng cáo truyền thống, nhà quảng cáo phải trả tiền cho từng người mua mà 
họ thu hút được. Trong đa số trường hợp, nhà quảng cáo buộc phải chi trả một mức phí quá cao để thu 
hút người mua vì ba nguyên nhân sau:

Xuất hiện người môi giới => phí hoa hồng cao (Ảnh hưởng tới chi 
phí thu hút khách hàng: ± 30%)

Các doanh nghiệp quảng cáo lớn muốn lọc ra các trang web hiệu quả nhất cho quảng cáo 
của họ, tuy nhiên điều đó sẽ khiến họ phải chi tiêu phần lớn ngân sách truyền thông của họ 
cho quảng cáo trực tuyến. Ngoài ra, chính sách tài chính của các công ty lớn thường không 
đủ linh hoạt để cho phép nhân viên mua các vị trí quảng cáo còn trống ở nhiều trang web 
khác nhau (thuộc các pháp nhân khác nhau) với số lượng lớn cần thiết.

Để tiết kiệm chi phí và đẩy nhanh tiến trình, các nhà quảng cáo trung bình và lớn thường thích 
làm việc thông qua các đại lý trực tuyến (hoặc các công ty quảng cáo cung cấp toàn bộ chu 
trình có một bộ phận trực tuyến riêng). Các đại lý này có khả năng sử dụng khoản ngân sách 
được cấp và trong một khoảng thời gian nhất định có thể mua các vị trí quảng cáo còn trống 
trên các trang web và theo dõi hiệu quả của các giao dịch mua quảng cáo đó.

1.
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Phương pháp này có nhược điểm là nhà quảng cáo phải trả một khoản tiền hoa hồng khá lớn 
cho các đại lý (khoảng 10-20% chi phí). Ngoài ra các dịch vụ khác tồn tại trong chuỗi tương 
tác giữa nhà quảng cáo và chủ website cũng nảy sinh các chi phí khác, khiến ngân sách tiếp 
thị tăng lên hai hoặc thậm chí ba lần so với mức giá quảng cáo của chủ website.

Sự gia tăng các chi phí quảng cáo so với mức giá ban đầu của chủ website

Việc làm việc trực tiếp với các đại lý còn có một bất lợi khác là nhà quảng cáo không phải 
lúc nào cũng biết các thông tin cập nhật và đáng tin cậy về việc ngân sách quảng cáo của 
họ đang được chi tiêu như thế nào và ngân sách của họ chắc chắn mang đang hiệu quả nào. 
Ngoài ra, nhiều đại lý truyền thông không tiết lộ các thuật toán mà họ áp dụng và các đối 
tượng khách hàng nào đã được thu hút bởi các nội dung quảng cáo.

Ubex cung cấp một giải pháp theo hình thức hợp đồng thông minh trên blockchain. Với hệ 
thống mua quảng cáo của Ubex, các nhà quảng cáo có thể mua các vị trí quảng cáo còn 
trống và lựa chọn các trang web hiệu quả nhất để đăng quảng cáo một cách đơn giản đồng 
thời tránh được các rủi ro giao dịch. Các thuật toán giao dịch của Ubex tự động giải quyết 
các vấn đề trước đây do các đại lý quảng cáo truyền thống thực hiện (và thu một khoản phí 
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đắt đỏ). Để sư dụng, nhà quảng cáo thanh toán cho hệ thống, sau đó nhà quảng cáo có thể 
tự động mua các vị trí quảng cáo phù hợp với các yêu cầu của mình về đối tượng khách hàng 
mục tiêu, vị trí địa lý, thời gian hiển thị và các yêu cầu khác. Ngoài ra, các nhà quảng cáo có 
xếp hạng cao có thể được thanh toán sau. Do đó, với sự trợ giúp của Ubex, nhà quảng cáo có 
thể mua quảng cáo trực tiếp mà không cần thông qua bất kỳ công ty môi giới nào, làm tăng 
đáng kể hiệu quả kinh tế của sự hợp tác.

Mô hình thanh toán cho mỗi hành động => Nguy cơ bị gian lận 
(Ảnh hưởng tới chi phí thu hút khách hàng: ± 30%)

Có rất nhiều mô hình khác nhau để thanh toán quảng cáo trực tuyến. Thông thường, các nhà 
quảng cáo bị buộc phải chấp nhận mô hình trả tiền cho mỗi lần người dùng nhấp chuột và họ 
thường chịu rủi ro do chủ website có thể gian lận.

Mặc dù mô hình thanh toán cho mỗi lần nhấp chuột thuận tiện cho các chủ website, đây là 
mô hình khuyến khích sự gian lận. Giải thích một cách dễ hiểu nhất, các chủ website gian lận 
bằng cách mô phỏng hành động của người dùng thực nhằm đạt được KPI do nhà quảng cáo 
đặt ra. Bằng cách đó số lượng các hành động mong muốn bị tăng lên một cách không chính 
xác, và do đó các nhà quảng cáo phải chi trả nhiều hơn nhưng lại không thu được các kết 
quả cụ thể nào. Hiện tượng lận trong phân khúc mua quảng cáo tự động đã trở nên vô cùng 
nghiêm trọng.

AppLift và Forensiq đã tiến hành các nghiên cứu về vấn đề này và cho biết khoảng 34% trong 
tổng số toàn nội dung quảng cáo di động được hiển thị có thể không phải do người dùng thật 
nhấp chuột vào, và 22% trong số đó chắc chắn là các lần nhấp chuột gian lận. Theo các ước 
tính chính xác dựa trên nghiên cứu được thực hiện bởi Videology, tổn thất do gian lận trong 
năm 2015 là 6,3 tỷ USD và là 7,3 tỷ USD trong năm 2016. Juniper Research dự báo rằng mức 
tổn thất do bị gian lận của các nhà quảng cáo và những người tham gia khác trong thị trường 
này sẽ đạt mức vô cùng cao là 44 tỷ đô vào năm 2022. Incapsula ước tính rằng các bot (robot 
mạng) tạo ra đến 52% tổng lưu lượng truy cập đến tất cả các trang web của nhà quảng cáo, 
tức là gân sách quảng cáo bị tổn thát ở mức 52% hoặc cao hơn. Theo các kết quả nghiên 
cứu của Forrester, 92% các doanh nghiệp quảng cáo với ngân sách trên 1 triệu đô dành cho 
quảng cáo hiển thị trực tuyến vào năm 2018 xem cuộc chiến chống gian lận là nhiệm vụ 
chính của họ.

Incapsula ước tính robot tự động tạo ra tới 52% lưu lượng tới các trang 
web của nhà quảng cáo.

Trong trường hợp này, lựa chọn tốt nhất cho nhà quảng cáo là mô hình trả tiền cho mỗi hành 
động mà họ muốn người dùng thực hiện (COST PER ACTION), ví dụ:

2.
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- Đăng ký trên trang web.
- Điền vào các mẫu đăng ký và để lại các thông tin cá nhân.
- Nhấn vào nút “Gọi lại cho tôi”.
- Mua sản phẩm.

Mô hình trả tiền cho hành động tạo ra động lực hợp tác cho tất cả những người tham gia 
trong hệ thống. Mô hình thanh toán này khuyến khích người tham gia:

(1) Tăng mức độ trung thực. Việc làm giả các hành động mong muốn phức tạp và tốn kém 
hơn nhiều việc làm giả các lần nhấp chuột. Với mô hình thanh toán cho các hành động mong 
muốn,  nhà quảng cáo không thanh toán cho bất kỳ điều gì khác ngoài các hành động của 
người dùng, đồng thời tỉ lệ chuyển đổi từ các hành động này thành hành động mua hàng cao 
hơn rất nhiều với hành động nhấp chuột.

(2) Nâng cao hiệu quả quảng cáo thông qua tương tác. Trong mô hình THANH TOÁN CHO 
MỖI HÀNH ĐỘNG (COST PER ACTION), nhà quảng cáo không trả tiền cho chủ website cho 
bất kỳ hành động nào của khách hàng ngoài những hành động mà mô hình yêu cầu. Do đó, 
chủ website được khuyến khích thu hút các lưu lượng truy cập có chất lượng. Giữa nhà quảng 
cáo và chủ website tồn tại một mối quan hệ cộng sinh, do đó tất cả những bên liên quan từ 
bỏ ý định gian lận. Hình thức này giả thiết và đảm bảo sự hợp tác cùng có lợi, theo đó mỗi 
bên nhận được những gì mình mong muốn và phải tuân thủ các quy định đã đặt ra.

Ngoài ra, các công nghệ hiện nay không cho phép chuyển sang mô hình thanh toán COST 
PER ACTION, vì khi đó các chủ website không được bảo vệ trước những gian lận của nhà 
quảng cáo. Chủ website được thanh toán nếu nhà quảng cáo trung thực và mức độ tin cậy 
của các dữ liệu bán hàng mà các nhà quảng cáo đưa ra. Nếu nhà quảng cáo không tiết lộ 
thông tin về các hành động mong muốn đã được thực hiện trong thực tế, thì chủ website về 
mặt kỹ thuật không thể biết liệu các nhà quảng cáo có gian lận hay không. Điều này không 
khuyến khích các bên tin tưởng lẫn nhau và tạo ra sự hiệu quả trong hệ thống hiện tại mặc 
dù đó là mô hình thanh toán cho các hành động mục tiêu thay vì các lần nhấp chuột. Do đó, 
thị trường cần một giải pháp đảm bảo rằng cả nhà quảng cáo và chủ website được bảo hiểm, 
đảm bảo tính minh bạch tối đa trong việc trao đổi thông tin về các hành động mục tiêu mà 
người dùng thực hiện. Hiện tại, không có công ty nào trên thị trường cung cấp giải pháp như 
vậy.

Với sự giúp đỡ của các hợp đồng thông minh trên blockchain, Ubex cho phép chuyển đổi sang mô 
hình thanh toán COST PER ACTION, loại bỏ khả năng gian lận đồng thời cũng không cần đến những 
lần nhấp chuột nữa. Đồng thời, Ubex giải quyết vấn đề phát sinh từ việc chuyển đổi sang mô hình 
COST PER ACTION từ các trang web khác, vì Ubex theo dõi tất cả hành động của người dùng trên các 
trang web của chủ website (cũng như trên trang web của nhà quảng cáo trong trường hợp người dùng 
chuyển sang trang web đó) và lưu tất cả dữ liệu trên blockchain. Dựa trên kết quả của các hành động 
mục tiêu của người dùng có thể dễ dàng xác minh trong blockchain, chủ website sẽ được nhận thanh 
toán cho các hành động mục tiêu mà người dùng đã thực hiện.
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Thuật toán kém hiệu quả => khả năng hướng đối tượng người 
dùng thấp (Ảnh hưởng tới chi phí thu hút khách hàng: ± 20%)

Với các thuật toán hiện tại, quảng cáo được hiển thị tới cả những người dùng không phải là 
đối tượng mục tiêu của sản phẩm của nhà quảng cáo. Điều này làm giảm tỉ lệ chuyển đổi 
thành hành động mua hàng, kể cả với mô hình trả tiền cho mỗi lần nhấp chuột và mô hình 
thanh toán cho các hành động mục tiêu (trong trường hợp hành động mục tiêu ở mức cao 
hơn so với hành động mua thực tế trong mô hình chuyển đổi hình phễu).

Điểm cốt yếu của quảng cáo hướng đối tượng là khả năng hiển thị quảng cáo cho một phân 
khúc người dùng cụ thể, dựa trên vị trí, giới tính, độ tuổi, sở thích và các thông số cá nhân 
khác của họ.

Việc chỉ hiển thị quảng cáo tới các khách hàng mục tiêu cho phép tối ưu hóa ngân sách tiếp 
thị và xu hướng này được sử dụng ngày càng nhiều trong quảng cáo trực tuyến. Trong trường 
hợp các bên tự thực hiện giao dịch mua bán quảng cáo mà không sử dụng các thuật toán tự 
động, nhà quảng cáo hoặc các đại lý trực tuyến phải sử dụng các công cụ tìm kiếm thủ công 
để tìm các trang web mà các đối tượng khách hàng mục tiêu của họ quan tâm. Họ cũng phải 
lựa chọn các tiêu chí nhân khẩu học, vị trí địa lý và thời gian có thể dự đoán số lượng mua 
hàng dựa trên lượng khách truy cập nhiều nhất có thể tới các trang web đó.

Các thuật toán được lập trình cũng giúp tăng đáng kể hiệu quả của hoạt động quảng cáo 
hướng đối tượng. Hệ thống tự động đánh giá chuyên sâu các nhóm người dùng mục tiêu dựa 
trên lịch sử yêu cầu tìm kiếm của họ, lịch sử tải xuống, cài đặt ứng dụng và lịch sử mua hàng 
trực tuyến của họ. Các thuật toán này không vi phạm bất kỳ luật bảo mật dữ liệu cá nhân nào, 
vì chúng chỉ coi người dùng là các yếu tố xác định cookie. Nghĩa là, nếu người dùng thường 
xuyên truy cập các trang web về chủ đề ô tô, họ sẽ được đưa vào phân khúc những người 
lái xe hơi. Một khả năng khác cũng rất được quan tâm là khả năng liên hệ các thông tin trực 
tuyến và ngoại tuyến về người dùng. Các thông tin ngoại tuyến về người dùng có thể bao gồm 
những địa điểm và sự kiện mà họ ghé thăm, những chuyến du lịch nước ngoài, đi mua sắm 
v.v. Hệ thống tự động còn có khả năng hiển thị các nội dung quảng cáo trên nhiều thiết bị 
khác nhau của cùng một người dùng và trên kết quả tìm kiếm của những người dùng tương 
tự. Ví dụ, nếu hệ thống biết rằng khách hàng có sở thích du lịch và đạp xe, các thuật toán lập 
trình sẽ mở rộng số lượng khách hàng mục tiêu bằng cách tìm kiếm những người dùng có sở 
thích tương tự.

Tuy nhiên, các phương pháp mua quảng cáo khác hiện tại sử dụng số lượng các thiết lập để 
lọc khách hàng khá hạn hẹp, do đó khả năng hướng tới khách hàng mục tiêu khá thấp. Thuật 
toán của họ không sử dụng các mạng nơ-ron, do đó hiệu quả của họ khá hạn chế. Ngoài ra, 
nhà quảng cáo không thể tác động đến khả năng mà quảng cáo của họ có thể được hiển thị 
cho những người dùng khác ngoài đối tượng mục tiêu của họ.

3.
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Do vậy, các nhà quảng cáo phải đối mặt với vấn đề tối ưu hóa chi phí tiếp thị. Họ phải tiêu một số tiền 
khá lớn vào quảng cáo trực tuyến trong các chiến dịch để có được số liệu thống kê sơ bộ về hiệu quả 
của các kênh được sử dụng để quảng cáo. Mỗi lần thử nghiệm một sự kết hợp giữa “kênh quảng cáo 
+ nội dung quảng cáo” đòi hỏi một ngân sách riêng. Ngoài ra, nhà quảng cáo phải dành thời gian khá 
dài cho các thử nghiệm, thường kéo dài ít nhất ba tháng (với mô hình COST PER ACTION), chưa kể thời 
gian để phân tích kết quả. Các dự đoán về tính hiệu quả của các kênh khác nhau được sử dụng cho 
các nội dung quảng cáo khác nhau, khiến chi phí tài chính và thời gian đều tăng (tạo ra những khó 
khăn đáng kể cho những nhà quảng cáo với ngân sách ít ỏi, vì những dữ liệu thu được chỉ có “hạn sử 
dụng” nhất định, chỉ sau một hoặc hai năm thông tin đó trở nên lỗi thời. Hiện tại, vấn đề vẫn chưa được 
giải quyết, bởi vì không có dịch vụ nào có thể đưa ra các dự báo nhanh, chính xác về các phương pháp 
quảng cáo riêng biệt cho từng nội dung quảng cáo của các nhà quảng cáo khác nhau.

Với mạng nơron và các dữ liệu được tích lũy, thuật toán Ubex lựa chọn các đề nghị quảng cáo mới nhất 
có liên quan tới một số khách hàng nhất định, vì vậy giúp tối đa hóa khả năng thu được kết quả mong 
muốn. Hơn nữa, mạng nơ-ron Ubex đánh giá xác suất xảy ra những hành động mong muốn của người 
dùng. Với cách tiếp cận này, thuật toán Ubex ước lượng tính hiệu quả kinh tế của việc hiển thị các tùy 
chọn quảng cáo khác nhau cho từng người dùng cụ thể. Nhờ sử dụng mạng nơ-ron, các quảng cáo 
hiển thị trở nên liên quan hơn, khả năng dự đoán hiệu quả quảng cáo cũng tăng cao hơn và nhà quảng 
cáo tiết kiệm tối đa những khoản tiền phải dành cho việc thử và sai.

Do đó, nhờ có Ubex, nhà quảng cáo sẽ giảm trung bình 50% chi phí thu hút khách hàng.
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Các nhà quảng cáo có thể giảm chi phí thu hút khách hàng nhờ việc chuyển giao tất cả các giao dịch 
sang hợp đồng thông minh và tối ưu hóa việc hướng đối tượng khách hàng bằng việc sử dụng các 
mạng nơ-ron.

Vấn đề Tác động Công nghệ Giải pháp

Phí hoa hồng 
cao

(1) Ngân sách 
marketing Blockchain Loại bỏ các vai trò trung gian nhờ vào việc sử dụng 

hợp đồng thông minh 

Nguy cơ bị 
gian lận

(2) % Tỉ lệ chuyển 
đổi thành hành 
động mục tiêu

Blockchain
Lưu trữ toàn bộ hành động của người dùng trong 
blockchain và hoàn thành việc chuyển đổi sang mô 
hình THANH TOÁN CHO MỖI HÀNH ĐỘNG 

Việc hướng 
đối tượng 
khách hàng 
không hiệu 
quả

(3) % Tỉ lệ chuyển 
đổi thành hành 
động mua hàng

Mạng 
nơ-ron

Tăng độ liên quan của các nội dung quảng cáo nhờ 
việc sử dụng mạng nơ-ron  
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Các vấn đề và giải pháp dành 
cho chủ website
Vấn đề của chủ website là họ không tối đa hóa được lợi nhuận từ các vị trí quảng cáo còn trống của 
mình do hệ thống bán hàng không tối ưu. Hệ thống có một số hạn chế khiến các chủ website không 
tối đa hóa doanh thu và không đóng góp được nhiều hơn để tăng trưởng mức độ tương tác của người 
dùng:

Các thuật toán mua hàng có hiệu quả thấp => Việc tải vị trí 
quảng cáo không tối ưu

Ngay cả trong trường hợp trang web thu hút một lưu lượng lớn những người dùng chất lượng 
cao mà hồ sơ của họ lý tưởng cho một số nhà quảng cáo nào đó, xét trên cả các thông số 
nhân khẩu học xã hội và mối quan tâm của họ, chủ website có thể gặp sự cố với việc tải vị trí 
quảng cáo.

Những điểm không hiệu quả này của các trang web hiện tại, được phân bổ cho việc mua và 
bán quảng cáo, phát sinh do bản chất không hoàn hảo của các thuật toán được thiết kế để 
phân phối các yêu cầu quảng cáo giữa các vị trí quảng cáo của chủ website.

Các thuật toán thông minh dựa trên mạng nơron trên nền tảng Ubex có thể phân phối tối ưu 

1.
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hàng nghìn quảng cáo từ các nhà quảng cáo trực tuyến. Thuật toán Ubex tối đa hóa doanh 
thu của chủ website với các vùng quảng cáo hiệu quả nhất dựa trên khả năng tải tối đa của 
họ.

Việc tìm ra khách hàng mục tiêu không hiệu quả => Số hành 
động mục tiêu ít

Do các thuật toán hướng đối tượng được cung cấp trên thị trường còn nhiều nhược điểm, nên 
ngoại trừ một số trường hợp ngoại lệ hiếm hoi, phần lớn các nhà quảng cáo buộc phải chi trả 
các ngân sách quảng cáo cho cả các đối tượng người dùng mà mình không hướng tới, và như 
vậy họ có tiếp cận các khách hàng mục tiêu của mình tuy nhiên chỉ còn lại chút ít lợi nhuận.

Ngoài hạn chế sử dụng ngân sách quảng cáo không hợp lý, cách tiếp cận này còn có nhược 
điểm là một số lượng lớn các nội dung quảng cáo không liên quan đến người dùng được đăng 
tải trên trang web của chủ website, nghĩa là mỗi vị trí quảng cáo chỉ có thể thu hút được một 
số lượng nhỏ các hành động mong muốn. Doanh thu của chủ website sẽ ít hơn do các vị trí 
quảng cáo chỉ thu hút được số lượng ít các hành động mong muốn, theo mô hình thanh toán 
THANH TOÁN CHO MỖI HÀNH ĐỘNG.

Giải pháp mạng nơ-ron của Ubex tăng khả năng hướng đến khách hàng mục tiêu, do đó 
tăng tối đa hóa khả năng các khách hàng mà nhà quảng cáo quan tâm thực hiện các hành 
động mong muốn. Chính vì vậy mà doanh thu từ các vị trí quảng cáo hiệu quả nhất của chủ 
website được tối đa hóa.

Nhà quảng cáo không minh bạch => Nhà quảng cáo không 
thanh toán chi phí quảng cáo

Chủ website phải đối diện với ba rủi ro chính khi hợp tác theo mô hình THANH TOÁN CHO 
MỖI HÀNH ĐỘNG:

(a) Nhà quảng cáo che giấu việc người dùng đã thực hiện một hành động mong muốn sau khi 
được thu hút tới nội dung quảng cáo trên trang web của chủ website.

(b) Nhà quảng cáo không thanh toán phí quảng cáo cho các hành động mục tiêu của người 
dùng đã được xác thực bởi cả hai bên, dẫn tới các vụ kiện tụng hoặc việc thu hồi nợ, một 
công việc đắt đỏ và mệt mỏi cho chủ website.

 (c) Việc trả chậm tiền quảng cáo thường gặp hơn việc không thanh toán, nhưng điều đó cũng 
có ảnh hưởng bất lợi tới tình hình tài chính của chủ website (tăng số tiền phải thu khó đòi 
trong mục tài sản, phải bổ sung thêm vốn lưu động).

Ubex giải quyết các rủi ro bao gồm việc nhà quảng cáo che giấu hành động mục tiêu đã được 

2.

3.
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thành, không thanh toán các dịch vụ hoặc thanh toán chậm bằng cách áp dụng ba cơ chế 
dựa trên công nghệ blockchain:

 (i) Theo dõi. Khi kết nối với sàn giao dịch mua bán quảng cáo Ubex, nhà quảng cáo và các 
chủ website cài đặt dịch vụ theo dõi. Các dịch vụ theo dõi này có thể giúp họ theo dõi hành vi 
của người dùng ở tất cả các giai đoạn trong mô hình chuyển đổi. Nếu người dùng xem quảng 
cáo của một nhà quảng cáo nào đó (ví dụ, một cửa hàng trực tuyến) dưới dạng một banner 
quảng cáo trên trang web của chủ website, và sau đó họ dán địa chỉ trang web của cửa hàng 
trực tuyến đó vào thanh tìm kiếm của trình duyệt ( thay vì nhấp chuột vào đường dẫn trên 
banner hoặc mua hàng qua tiện ích), thuật toán Ubex vẫn có thể theo dõi toàn bộ quy trình 
của người dùng từ lúc họ xem quảng cáo về ưu đãi cho đến khi thanh toán.

 (ii) Cơ chế xếp hạng. Một hệ thống xếp hạng gồm nhiều cấp độ của các đối tác trên sàn giao 
dịch quảng cáo Ubex có tính đến tất cả các giao dịch mà người tham gia hệ thống đã thực 
hiện, khối lượng các giao dịch này, tính kịp thời của thanh toán, cũng như tất cả các khiếu nại, 
kiện tụng và các nhận xét sau các kết quả của các giao dịch đã hoàn thành hoặc bị hủy này. 
Xếp hạng của từng người tham gia được sử dụng bởi thuật toán để đưa ra các quyết định về 
việc lựa chọn các yêu cầu  của nhà quảng cáo để hiển thị trên các vị trí quảng cáo. Xếp hạng 
được mạng nơron coi là một trong những yếu tố quyết định để lựa chọn ra các yêu cầu quảng 
cáo phù hợp để đăng lên vị trí quảng cáo còn trống của chủ website.

 (iii) Ký quỹ / bao thanh toán. Ubex giải quyết vấn đề chậm thanh toán thông qua việc sử 
dụng một nền tảng tài chính mật mã. Nhà quảng cáo phải thanh toán ngay để xác minh hợp 
đồng thông minh, và nền tảng sẽ giữ tiền của nhà quảng cáo vào quỹ. Nhà quảng cáo có 
xếp hạng thấp sẽ thực hiện thanh toán tạm ứng thông qua tài khoản cá nhân của mình, và 
các chủ website nhận được thanh toán ngay khi hành động mục tiêu diễn ra. Ngoài ra, chủ 
website còn được biết cụ thể người dùng đã thực hiện những hành động mục tiêu nào và mức 
độ của hành động đó với từng nhà quảng cáo và trong từng giai đoạn cụ thể. Chủ website 
cũng sẽ xem nhà quảng cáo cần phải trả cho họ bao nhiêu tiền. Tất cả thông tin về những 
hành động mục tiêu và giá trị của chúng được lưu trữ trong các hợp đồng thông minh dựa 
trên hệ thống blockchain. Do đó, không một thành viên nào của nền tảng hay thậm chí là 
thành viên nhóm Ubex có thể giả mạo các thông tin này.

Ký quỹ không phải là giải pháp duy nhất mà Ubex cung cấp. Đối với các doanh nghiệp quảng 
cáo lớn, họ có thể phải thanh toán chậm để có thể đạt được các KPI tài chính về vốn lưu 
động. Với các nhà quảng cáo này, Ubex cung cấp một giải pháp bao thanh toán linh hoạt. Các 
lựa chọn bao thanh toán này chỉ được cung cấp cho các nhà quảng cáo có điểm xếp hạng 
cao và không có khoản nợ nào. Trong trường hợp các nhà quảng cáo chậm thanh toán hoặc 
không thanh toán dẫn đến ảnh hưởng thua lỗ cho các chủ website, nhà quảng cáo sẽ vĩnh 
viễn bị tước quyền sử dụng lựa chọn bao thanh toán. Các dịch vụ bao thanh toán sẽ được 
cung cấp bởi một bên thứ ba, gọi là Trung tâm bao thanh toán. Bản thân Ubex không tham 
gia vào các giao dịch tài chính, ngoại trừ việc đảm bảo tính chính xác của hệ thống xếp hạng. 
Do đó, Ubex giảm thiểu rủi ro cho các chủ website.
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Trên lý thuyết, chỉ duy nhất blockchain cho phép người tham gia chuyển sang mô hình 
thanh toán theo các hành động mục tiêu.

Blockchain cho phép thực hiện: (1) theo dõi hành động mục tiêu và lưu chúng trong cơ 
sở dữ liệu minh bạch cho tất cả người tham gia,  (2) tạo ra bảng xếp hạng dựa trên uy 

tín (3) tạo cơ chế đảm bảo thanh toán chung, (4) mã hóa các vị trí quảng cáo còn trống 
cho chủ website và các trung tâm bao thanh toán cho nhà quảng cáo, (5) khai thác các  

dữ liệu phân tán cho thông tin liên quan đến người tiêu dùng

Hệ thống tạo doanh thu từ các vị trí quảng cáo còn trống không phát 
triển => Thiếu các nguồn thu nhập thay thế

Nhiều chủ website giảm doanh thu do số lượng quảng cáo hiển thị của họ giảm đi. Điều này 
chủ yếu là do số lần truy cập giảm đi do người dùng sử dụng ngày càng nhiều các trình chặn 
quảng cáo (theo nghiên cứu của IAB, hơn 25% số người dùng trình duyệt máy tính để bàn 
xâm sử dụng các trình chặn quảng cáo). Điều này dẫn đến giảm lượng vốn lưu động - thường 
khá thấp do các nhà quảng cáo hoặc các đại lý trực tuyến chậm thanh toán trong thời gian 
dài. Những khó khăn về tài chính buộc các chủ website phải tìm kiếm các nguồn mới để gây 
quỹ hoặc gọi vốn, để phục vụ cho việc phát triển trang web của họ và tăng doanh thu quảng 
cáo trong tương lai.

Ubex tạo cơ hội mã hóa các vị trí quảng cáo còn trống cho các chủ website. Bằng cách sử 
dụng tất cả số liệu thống kê của người dùng và các nền tảng quảng cáo có sẵn trong sàn 
giao dịch, các thuật toán của Ubex đưa ra các dự bá về thu nhập tiềm năng của chủ website 
và tạo cơ hội dự báo thu nhập trong tương lai nếu có số liệu về mức xếp hạng. Vì vậy, qua việc 
mã hóa, các chủ website có thể cải thiện tình hình tài chính của họ. Việc mã hóa mức thu 
nhập tương lai dựa trên các hợp đồng thông minh dựa trên blockchain, trong khi số tiền thu 
nhập tương lai được dự báo bởi các mạng nơ-ron.

Việc hướng đối tượng không hiệu quả => Tổn thất một phần lưu 
lượng quảng cáo

Người dùng không thích phải xem các nội dung quảng cáo không liên quan đến họ. Theo IAB 
UK, 46% người dùng chặn quảng cáo vì họ thấy chúng không liên quan. Khoảng 55% khách 
hàng phàn nàn rằng quảng cáo khiến họ khó chịu. Những người không sử dụng trình chặn 
quảng cáo (ví dụ, vì họ không biết về trình chặn quảng cáo), có thể ít truy cập các trang web 
hơn, vì họ cảm thấy họ phải xem quá nhiều những nội dung quảng cáo phiền nhiễu, không 

4.

5.



27

liên quan đến họ, bởi vậy việc tránh không truy cập các trang web đó là biện pháp duy nhất 
giúp họ không phải xem các quảng cáo đó. Điều này dẫn đến sự giảm doanh thu quảng cáo 
cho các chủ website. Do đó, các chủ website muốn rằng những người xem website của họ chỉ 
phải xem những quảng cáo không khiến họ bực tức và có liên quan đến họ. Các thuật toán 
hiện nay được sử dụng để lựa chọn quảng cáo khiến người xem bị quá tải bởi những quảng 
cáo không phù hợp với họ, do đó chúng hầu như không giúp duy trì lưu lượng truy cập quảng 
cáo cho các chủ website cũng như doanh thu từ quảng cáo của họ.

Nhờ việc sử dụng các thuật toán dựa trên mạng nơron, Ubex cung cấp cho người dùng những 
tùy chọn quảng cáo phù hợp nhất. Phương pháp này giúp tối đa hóa lợi ích cho tất cả các bên 
liên quan, bao gồm các nhà quảng cáo, chủ website và người dùng – họ sẽ ít phải xem các 
quảng cáo không liên quan đến họ hơn. Khi đặt những quảng cáo trên trang web của họ qua 
sàn giao dịch Ubex, các chủ website giảm lượng người dùng bị làm phiền bởi những quảng 
cáo không phù hợp với sở thích của họ. Đổi lại, việc duy trì được lưu lượng người dùng giúp 
các chủ website tăng lợi nhuận.

Ubex sẽ giúp các chủ website tăng doanh thu đáng kể từ các website của mình:
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Các vị trí quảng cáo còn trống có thể giúp tăng doanh thu cho các chủ website nhờ việc chuyển giao 
tất cả các giao dịch với nhà quảng cáo vào các hợp đồng thông minh và tối ưu hóa việc hướng đối 
tượng khách hàng nhờ vào mạng nơ-ron.

Vấn đề Tác động Công nghệ Giải pháp

Khả năng tải vị trí 
quảng cáo thấp

(1) # Số lượng 
quảng cáo Mạng nơ-ron Một thuật toán cho phép phân phối các lời đề nghị 

từ các nhà quảng cáo theo cách thức tối ưu nhất.

Số lượng hành động 
mục tiêu thấp

(2) % Chuyển đổi 
thành hành động 
mục tiêu

Mạng nơ-ron
Một thuật toán giúp quảng cáo tăng độ hướng đến 
đối tượng mục tiêu và do đó làm tối đa hóa số lượng 
các hành động mục tiêu.

Không thanh toán chi 
phí quảng cáo

(3) Các khoản nợ 
chưa trả Blockchain

Theo dõi hành động mục tiêu của người dùng và lưu 
chúng trong cơ sở dữ liệu mà tất cả người tham gia 
đếu có thể tiếp cận. Hệ thống xếp hạng gồm nhiều 
cấp độ, cũng như cơ chế ký quỹ để đảm bảo các 
khoản thanh toán chung.

Không có các nguồn 
thu nhập khác thay 
thế

(4) Thu nhập Mạng nơ-ron và 
blockchain

Khả năng mã hóa các vị trí quảng cáo còn trống của 
chủ website (tạo doanh thu cho doanh thu dự đoán 
trong tương lai).

Mất một phần lưu 
lượng quảng cáo

(5) Lưu lượng Mạng nơ-ron Tối đa hóa mức độ liên quan của nội dung quảng 
cáo với người dùng
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Sản phẩm
Sàn giao dịch mua bán quảng cáo Ubex được đặt tại www.ubex.com với một giao diện thuận tiện, có 
thể làm việc với các dịch vụ mua bán từ máy tính, máy tính bảng và thiết bị di động. Trang web chia 
thành hai phần chính, dành cho nhà quảng cáo và chủ website, các nguyên tắc tương tác được mô tả 
dưới đây.
 

Ubex: Dịch vụ cho nhà quảng cáo
Nhà quảng cáo có thể thiết lập và chạy chiến dịch quảng cáo chỉ sau vài cú nhấp chuột. Các nhiệm 
vụ trước đây cần được thực hiện bởi cả một nhóm các nhà tiếp thị trực tuyến giờ đây có thể được thực 
hiện bởi các thuật toán của Ubex.

Có thể tạo một chiến dịch quảng cáo từ một tài khoản cá nhân với 4 bước đơn giản sau:

 (1) Tạo một yêu cầu đăng quảng cáo và cung cấp các điều khoản thương mại.
Người dùng cung cấp thông tin về chi phí quảng cáo, hoặc phần trăm bán hàng, cũng như hình thức 
thanh toán trả chậm (với nhà quảng cáo có xếp hạng cao). Ngoài ra, nhà quảng cáo chọn các hành 
động mục tiêu mà họ có thể trả tiền cho các chủ trang web nếu người dùng thực hiện các hành động 
đó.

 (2) Chọn một tiện ích hoặc tạo tiện ích của riêng bạn.
Nhà quảng cáo có thể cá nhân hóa tiện ích của mình hoặc sử dụng tiện ích mà sàn giao dịch cung 
cấp (ví dụ, payday loan (khoản vay ngắn hạn), một hình thức để nhận được các tín dụng vi mô). Trong 
trường hợp các tiện ích được cá nhân hóa, người dùng chỉ cần tải lên một biểu ngữ hoặc video và cài 
đặt và cấu hình tất cả các biểu mẫu cần thiết thông qua chức năng thiết kế tiện dụng có sẵn trong tài 
khoản cá nhân. Đối với các cài đặt phức tạp hơn, các tiện ích có thể được viết bằng mã script Java tùy 
chỉnh.

 (3) Chọn sở thích của đối tượng mục tiêu, thời gian hiển thị, địa lý và các tiêu chí khác.
Sau khi thiết lập tiện ích, nhà quảng cáo đặt quy tắc hiển thị quảng cáo để quảng cáo trở nên liên quan 
đến đối tượng mục tiêu nhất có thể. Song song với các thiết lập, mạng nơron cung cấp các dự báo về 
hiệu quả của chiến dịch quảng cáo.

 (4) Khởi động một chiến dịch quảng cáo và theo dõi kết quả.
Với sự giúp đỡ của một tài khoản cá nhân trong hệ thống Ubex, nhà quảng cáo có thể theo dõi trong 
thời gian thực tất cả các thông số chính của chiến dịch quảng cáo đã tạo. Các chỉ số này bao gồm 
các hành động mục tiêu đã được thực hiện, thời gian thực hiện, quảng cáo được hiển thị trên nền tảng 
quảng cáo của chủ website nào, hoạt động của các chủ website này trong các chiến dịch quảng cáo. 
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Mạng nơron cũng cung cấp các báo cáo cập nhật về hiệu quả của chiến dịch quảng cáo.

Thanh toán chỉ được thực hiện khi người dùng thực hiện các hành động mục tiêu được mô tả trong yêu 
cầu đăng quảng cáo. Tiền được thanh toán từ số tiền được giữ trong hệ thống ký quỹ của nền tảng tài 
chính mật mã Ubex hoặc từ tài khoản của nhà quảng cáo tại thời điểm được ghi trong hợp đồng thông 
minh (trong trường hợp sử dụng lựa chọn bao thanh toán đối với các nhà quảng cáo có xếp hạng cao).

Ubex: Dịch vụ dành cho chủ websites
Chủ website có thể kết nối vị trí quảng cáo còn trống của họ với nền tảng quảng cáo Ubex một cách 
nhanh chóng và thuận tiện và bắt đầu kiếm tiền ngay sau khi tiện ích theo dõi đã tích luỹ đủ dữ liệu về 
lưu lượng truy cập trang web để đưa vào phân tích thêm bởi mạng nơ-ron. Kết nối với hệ thống Ubex 
diễn ra theo bốn bước đơn giản sau:

 (1) Đăng ký một vị trí đăng quảng cáo.
Chủ website phân bổ các vị trí quảng cáo cho các đơn vị quảng cáo trên một trang web, đánh dấu 
chúng bằng một số nhận dạng đặc biệt và đặt mã Java script của sàn giao dịch. Bất kỳ chủ sở hữu tài 
nguyên internet nào có lưu lượng truy cập người dùng thường xuyên có đủ khối lượng theo yêu cầu của 
nhà quảng cáo đều có thể nhận được phê duyệt để đăng ký. Sau khi xem xét đơn đăng ký, chủ website 
sẽ nhận được email thông báo.

 (2) Điều chỉnh các hạn chế về chủ đề quảng cáo.
Trong giao diện Ubex, chủ website chọn các chủ đề mà họ cho phép đăng quảng cáo trên trang web 
của họ. Ví dụ: chủ sở hữu tài trang webb về gọi vốn có thể chỉ chấp nhận các chủ đề để quảng cáo liên 
quan đến các dịch vụ tài chính. Chủ website có thể bổ sung các hạn chế khác trong tương lai, khi họ 
thấy các kết quả đầu tiên của các hiển thị quảng cáo được mạng nơ-ron chọn là phù hợp nhất với tài 
nguyên của họ.

 (3) Chỉ định vị trí địa lý, mối quan tâm của khách hàng và thông số xã hội
Để thực hiện việc lập danh mục cho tài nguyên của họ trong thư mục chung của trang, chủ website có 
thể chỉ định thêm các dữ liệu để xem xét khi tìm kiếm nhà quảng cáo. Các thông số này sẽ được các 
mạng nơ-ron xem xét trong trường hợp chủ website từ chối đặt theo dõi lưu lượng truy cập trên trang 
web của họ (thuật toán sẽ ưu tiên những chủ website đã cài đặt dịch vụ theo dõi trên trang web của 
họ).

 (4) Đặt hạn chế về tiện ích và nhà quảng cáo 
Chủ trang web có thể xem các tiện ích hiện có cho từng chủ đề và tắt các chủ đề mà họ chọn. Ví dụ: 
chủ website với các bài viết về việc góp vốn bằng kim loại quý có thể muốn tắt tiện ích được sử dụng 
để mua tiền điện tử mà không phải rời khỏi tài nguyên. Ngoài ra, chủ website có thể tạo ra một “danh 
sách đen” gồm các nhà quảng cáo mà họ không muốn thấy tiện ích của các nhà quảng cáo này trên 
tài nguyên của họ.
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Thanh toán chỉ được thực hiện khi người dùng thực hiện các hành động mục tiêu được chỉ định trong 
yêu cầu đăng quảng cáo. Tiền thanh toán được lấy từ số tiền được giữ trong hệ thống ký quỹ của nền 
tảng tài chính mật mã Ubex hoặc từ tài khoản của nhà quảng cáo tại thời điểm được ghi trong hợp 
đồng thông minh (trong trường hợp bao thanh toán đối với các nhà quảng cáo có xếp hạng cao).

Nền tảng Ubex
Nền tảng Ubex sẽ cung cấp nhiều cơ hội không chỉ cho các chủ website và nhà quảng cáo, mà còn cho 
các công ty cần phân tích hồi quy dữ liệu người dùng. Trung tâm nơ-ron của hệ thống có trách nhiệm 
đưa ra quyết định ở tất cả các giai đoạn của vòng đời của nội dung quảng cáo sẽ có một API, và các 
công ty đối tác có thể được cấp quyền truy cập API đó.

Blockchain đưa ra quyết định cho phép đánh giá dữ liệu người dùng và đưa ra phán quyết về các mối 
quan tâm của người dùng. Ước tính hồi quy này có được sử dụng để hiển thị các nội dung quảng cáo 
phù hợp và cho các mục đích khác. API sẽ cung cấp cơ hội truy xuất danh sách danh mục dự kiến với 
ước tính cho mỗi danh mục dựa trên truy vấn có dữ liệu người dùng.

Việc đào tạo trung tâm hệ thống để có được dự báo có liên quan và chính xác là một quá trình mất thời 
gian. Về vấn đề này, nền tảng sẽ cung cấp khả năng bổ sung dữ liệu thống kê vào những hành động 
của người dùng trang web, có thể được sử dụng làm mẫu để đào tạo cho trung tâm của hệ thống. Chủ 
sở hữu trang web sẽ nhận được phần thưởng tương ứng với phần dữ liệu họ đã đóng góp để đào tạo 
trung tâm của hệ thống. Những hành động này tương tự như khai thác, khi người dùng được thưởng 
cho sự lao động của mình (cung cấp dữ liệu thống kê để hình thành mẫu đào tạo).

Ví Ubex 
Token UBEX sẽ hoạt động như một đơn vị thanh toán trên nền tảng Ubex. Token ra đời để các nhà 
quảng cáo sử dụng để thanh toán cho các dịch vụ đăng nội dung quảng cáo của họ. Các loại tiền điện 
tử cơ bản không cho phép chuyển tiền từ tài khoản của các bên thứ ba ngay cả khi được cấp quyền bởi 
bên thứ ba. Token cho phép đặt hạn ngạch (phụ cấp) cho một địa chỉ cụ thể trong đó chủ sở hữu địa 
chỉ có thể sử dụng số tiền có sẵn trên tài khoản. Việc chuyển tiền chỉ có thể được thực hiện với điều 
kiện chủ tài khoản đã thiết lập kích thước hạn ngạch và chỉ có thể chuyển tiền từ địa chỉ mà hạn ngạch 
được cấp, nếu không sẽ không thể chuyển tiền được.

Ngoài ra, như đã đề cập trong phần trước, nền tảng Ubex sẽ cho phép chủ sở hữu trang web, những 
người đang cung cấp các dữ liệu thống kê để đào tạo trung tâm của hệ thống, được nhận các token 
UBEX như là phần thưởng cho những hành động của họ (tương tự như hành động khai thác). 5% thu 
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nhập từ tất cả các giao dịch của Ubex sẽ được phân phối cho các nhà cung cấp dữ liệu. Một hợp đồng 
thông minh cho phép các hành động này xảy ra sẽ được soạn ra khi token độc quyền được sử dụng.  
Việc sử dụng tiền điện tử không trực tiếp cung cấp những cơ hội như vậy. Chúng tôi gọi chức năng này 
là Khai thác dữ liệu Ubex (UDM).

Nền tảng Ubex sẽ cho phép người dùng thanh toán bằng các Token cho hệ thống và nhận thanh toán 
dưới dạng các tiền điện tử và tiền giấy khác. Tỷ lệ quy đổi sẽ được xác định bởi nhu cầu của thị trường 
và dựa trên dữ liệu giao dịch của token UBEX.
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Công nghệ
Nền tảng hoạt động như thế nào: Trung tâm Nơ-ron của hệ thống và tương tác của nó với blockchain.

Trung tâm của hệ thống có tên là Advanced Decentralized Advertising Marketing (ADAM), chịu trách 
nhiệm quyết định việc hiển thị các nội dung quảng cáo. Quyết định này dựa trên các dữ liệu được lưu 
trữ trên blockchain cũng như trên dữ liệu mô hình của mạng nơ-ron được lưu trữ nội bộ.

Các tính năng chính của hệ thống có thể được minh họa qua toàn bộ vòng đời của một tiện ích để 
quảng bá dịch vụ bảo hiểm xe hơi - từ (1) nhà quảng cáo, (2) chủ website và (3) quan điểm của người 
dùng tương ứng.
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 (1) Nhà quảng cáo. Tiện ích xuất hiện trong hệ thống sau khi nhà quảng cáo đăng ký và thêm yêu cầu 
đăng quảng cáo dịch vụ bảo hiểm. Mỗi người tham gia có một thực thể tương ứng trong hệ thống Hợp 
đồng thông minh của blockchain Ethereum, vì vậy trong quá trình đăng ký hệ thống tạo ra một thực 
thể trong blockchain, điền vào đó các dữ liệu chung và khởi tạo các hệ số có liên quan đến khách truy 
cập (ý nghĩa của chúng sẽ được thảo luận ở phần sau). Thực thể yêu cầu quảng cáo được tạo ra trong 
blockchain khi nhà quảng cáo tạo ra nó trong giao diện quản lý. Cùng với các tài liệu quảng cáo khác, 
nhà quảng cáo có thể đăng ký một tiện ích, tải banner bắt đầu và quy định các định dạng và danh sách 
các trường mà họ muốn yêu cầu từ người dùng. Ngoài ra, nhà quảng cáo chỉ định các thông số để hiển 
thị các tài liệu quảng cáo và các tiện ích (chủ đề, địa lý, danh sách các mối quan tâm của khách truy 
cập, giới hạn độ tuổi và kiểm duyệt, v.v.). Hầu hết các tham số này được lưu trữ trong Hợp đồng thông 
minh của blockchain Ethereum, ngoại trừ dữ liệu nặng được lưu trữ trên bộ nhớ ngoài và được liên kết 
với thực thể yêu cầu quảng cáo thông qua URL. Với một thực tế là hệ thống là phân quyền, nhà quảng 
cáo có thể đăng ký tại bất kỳ trang web đối tác nào là thành viên của mạng lưới giao dịch Ubex, cuối 
cùng dữ liệu cũng sẽ được thêm vào blockchain trong mọi trường hợp. Dữ liệu của nhà quảng cáo, yêu 
cầu đăng quảng cáo và tài liệu quảng cáo cùng với các thông số để hiển thị tiện ích có thể được sử 
dụng bởi bất kỳ thành viên nào của sàn giao dịch với một xếp hạng nhất định và cấp độ truy cập cần 
thiết.

 (2) Chủ website. Tiện ích này có thể bắt đầu hoạt động trên trang web của chủ website ngay khi chủ 
website đăng ký, hoàn thành quy trình KYC và thêm một vị trí đặt quảng cáo. Trong quá trình đăng ký, 
thực thể được tạo ra trong Hợp đồng thông minh Ethereum với tất cả dữ liệu của chủ website. Khi tạo 
một nơi đặt quảng cáo, chủ website, tương tự như nhà quảng cáo, chỉ định một tập hợp các thông số 
(chủ đề, vị trí địa lý, mối quan tâm chính của khách truy cập trang web, tuổi và ranh giới kiểm duyệt, 
v.v.). Dữ liệu của nội dung quảng cáo được tạo cũng sẽ được nhập vào blockchain như một thực thể. 
Để đạt được kết quả tốt hơn, chủ website có thể tích hợp các dịch vụ theo dõi của sàn giao dịch, nhờ 
đó có thể cung cấp số liệu thống kê mở rộng cho khách truy cập của họ. Sự phân quyền, như trong 
trường hợp của nhà quảng cáo, cho phép người dùng đăng ký tại bất kỳ trang web đối tác nào có sẵn 
trên mạng Ubex, dữ liệu sẽ được thêm vào blockchain dưới dạng lưu trữ dữ liệu hệ thống chính. Bất 
kỳ dịch vụ ra quyết định nào hoạt động trong sàn giao dịch Ubex cũng có thể sử dụng các dữ liệu về 
không gian của chủ website.

 (3) Khách truy cập. Yêu cầu ban đầu xuất phát từ trình duyệt của khách truy cập đến trình cân bằng 
theo dõi (tracking balancer). Vai trò của trình cân bằng này là để chuyển yêu cầu của khách truy cập 
đến một trong số hàng trăm phiên bản theo dõi gồm nhiều dịch vụ nhỏ (trình theo dõi). Trình theo dõi 
có trách nhiệm xử lý yêu cầu của khách truy cập, bao gồm, nhưng không giới hạn các nhiệm vụ thu 
thập dữ liệu khách truy cập, tương tác với các nút mạng nơron, giữ kết quả sơ bộ, chuyển dữ liệu đến 
và từ các trường hợp kết xuất đồ họa và phản hồi khách truy cập bằng tiện ích quảng cáo cuối cùng. 
Sàn giao dịch Ubex sẽ vận hành hàng chục nút ra quyết định tự động của mạng nơ-ron (DSP - Nền 
tảng của bên cầu). Hãy coi một nút như là một hộp đen có thể nhận được một danh sách các tham số 
và phản hồi với một số duy nhất (hoặc với một danh sách các số đơn) cho thấy mức độ tương ứng với 
kết quả được xác định trước. Mỗi DSP là một mô hình mạng nơron nhỏ, có thể giao tiếp với blockchain 
như một kho lưu trữ phân cấp. Nút DSP đầu tiên như vậy bắt đầu hoạt động sau khi trình theo dõi cung 
cấp dữ liệu cho khách truy cập.
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DSP-1 (phân tích hành vi). DSP nhận được từ trình theo dõi các thông số ở giai đoạn đầu vào, bao 
gồm dữ liệu của chủ website, dữ liệu về không gian đặt quảng cáo, dữ liệu của khách truy cập hiện 
tại, dữ liệu mở rộng của người dùng được ủy quyền trong trường hợp tích hợp và lịch sử tiếp thị của 
người dùng hiện tại. Trình theo dõi đánh dấu khách truy cập hiện tại trong trình duyệt; nó thể biết khi 
nào chính khách truy cập đó yêu cầu hiển thị tài liệu quảng cáo kể cả trên một trang web khác. Ngoài 
ra, lịch sử hoạt động của khách truy cập trên trang web của chủ website cũng được cung cấp, ví dụ: 
trong trường hợp cửa hàng trực tuyến, điều này bao gồm các đơn đặt hàng trước của khách truy cập và 
thông tin khác có liên quan đến khách truy cập cụ thể đó. Ở giai đoạn này, trình theo dõi có thể đọc dữ 
liệu từ blockchain Ethereum bao gồm các hệ số liên quan đến trang web vàliên quan đến không gian. 
Những hệ số này hoạt động như một cơ chế điều chỉnh chính xác giúp mạng nơron có khả năng đưa 
ra quyết định cho từng khách truy cập cụ thể trên trang web của trang web cụ thể của chủ trang web. 
Càng có nhiều dữ liệu đầu vào thì mạng nơ-ron càng  có thể hiểu được chính xác những mối quan tâm 
của khách truy cập. Kết quả là, DSP-1 cố gắng chọn các ưu tiên hàng đầu của khách truy cập xét về 
các loại (thẻ) hệ thống cốt lõi với một số liên lạc cho mỗi ưu tiên đó. Ví dụ, các thẻ “điện tử”, “tiền tệ” và 
“công nghệ blockchain” cho các kết quả lần lượt là 0,15 (15%), 0,35 (35%) và 0,41 (41%). Trình theo dõi 
thu thập tất cả dữ liệu được trả về bởi DSP-1 và chuẩn bị tương tác với các DSP khác dọc theo chuỗi.

DSP-2 (lựa chọn các yêu cầu quảng cáo). DSP-2 chọn danh sách các ứng cử viên tiềm năng, chẳng 
hạn như các tài liệu quảng cáo và tiện ích có thể khiến khách truy cập cảm thấy hứng thú. Bằng cách 
nhận thông tin đầu vào từ trình theo dõi (thu được từ DSP-1 trước đó), DSP-2 tiến hành đánh giá hồi 
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quy tất cả các tài liệu quảng cáo có sẵn theo các thẻ được chọn ở bước trước. Giống như trường hợp 
của DSP-1, trình theo dõi có thể nhận được các hệ số liên quan đến nhà quảng cáo từ blockchain 
Ethereum, bao gồm tất cả các dữ liệu nhận được ở bước trước và cấp dữ liệu cho DSP-2. Kết quả là, 
trình theo dõi nhận được số quyết định cho từng tài liệu quảng cáo, ví dụ, cho ba tài liệu “banner truyền 
hình”, “tiện ích bảo hiểm ô tô” (tiện ích được xem xét trong trường hợp này) và “banner thế chấp tài 
sản”, chúng ta có lần lượt là 0,1 (10%), 0,65 (65%) và 0,73 (73%).

CHÚ THÍCH. Hiện tại, hầu hết các sàn giao dịch tự động đã quyết định hiển thị “banner thế chấp tài 
sản”, vì độ tương ứng ở mức tối đa. Nhưng Ubex không làm như vậy.

DSP-3 (quyết định cuối cùng). Ở giai đoạn đầu vào, DSP-3 tiếp theo nhận tất cả các thông số được thu 
thập bởi bộ theo dõi trên truy vấn hiện tại và chọn một (và chỉ một) từ các tài liệu được chọn ở bước 
trước đó. Trình theo dõi phân tích dữ liệu thống kê và cung cấp cho DSP-3 để phân tích. DSP cuối cùng 
không chỉ chọn kết quả phù hợp nhất mà còn là kết quả hiệu quả nhất về mặt tài chính (có lợi cho cả 
chủ website và người cố vấn). Với mục đích này, hồi quy mạng nơ-ron được thực hiện cho mỗi hành 
động của người dùng trên tài liệu quảng cáo và bản đồ được tạo ra chứa các chỉ số ước tính.

Hiển thị và trả lời người dùng. Ở giai đoạn tiếp theo, trình theo dõi đã biết banner / tiện ích nào cần hiển 
thị. Trình theo dõi trao nhiệm vụ này một trong hàng nghìn các dịch vụ hồi đáp siêu nhỏ để xây dựng 
một nhóm các tập lệnh, css và hình ảnh cho widget được hiển thị. Nhóm mật mã cuối cùng này được 
trả lại cho khách truy cập trang web của chủ website.

Tất cả các hành động khác của người dùng, bao gồm phân tích, nhấp chuột và tương tác với tài liệu 
quảng cáo đều được trình theo dõi giám sát. Nếu người dùng tương tác với tiện ích, tương tác này được 
phản ánh trong thống kê của chủ website và nhà quảng cáo và dẫn đến sự thay đổi của các hệ số liên 
quan đến chủ website, hệ số liên quan đến không gian và hệ số liên quan đến quảng cáo được lưu trữ 
trong blockchain Ethereum, và điều này, cuối cùng sẽ ảnh hưởng đến các quyết định tiếp theo.

Vì vậy, chúng tôi có được một hệ thống thông minh, có tổ chức cao bao gồm hàng trăm và hàng ngàn 
DSP để đưa ra quyết định nhỏ ở mọi giai đoạn hiển thị tài liệu quảng cáo.
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Mô hình mạng thần kinh
Trong hệ thống, hàng ngàn DSP sẽ thực hiện những ước tính hồi quy về các chỉ số định tính hoặc định 
lượng để tuân thủ một kết quả nhất định.

Mỗi DSP là một mạng nơ-ron.

Lớp tham số đầu vào bao gồm các chỉ số được chuẩn hóa theo đơn vị. Ở giai đoạn đầu ra, mạng nơ-
ron đưa ra những đánh giá được chuẩn hóa theo đơn vị về các thuộc tính đầu ra.

Mỗi nút trong các lớp ẩn của mạng là một nơron. Tại thuật toán gần đúng đầu tiên, nơron nhân tạo 
bắt chước các đặc tính của một nơron sinh học. Ở giai đoạn đầu vào, một nơron nhân tạo nhận được 
một số tín hiệu nhất định, mỗi tín hiệu là đầu ra của một nơron khác. Mỗi đầu vào được nhân với trọng 
lượng tương ứng, tương tự như lực tiếp hợp (synaptic) sinh học và tất cả các sản phẩm được tổng hợp, 

(Hình 4.1) – Mô hình Mạng nơ-ron
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xác định mức độ kích hoạt của nơron. Hình 4.2 trình bày một mô hình của ý tưởng này. Ở đây, tập hợp 
các tín hiệu đầu vào, được ký hiệu là x1, x2,…, xn, đến một nơron nhân tạo. Các tín hiệu đầu vào này 
tương ứng với các tín hiệu đến các khớp thần kinh của một nơron sinh học. Mỗi tín hiệu được nhân với 
trọng số tương ứng w1, w2,…, wn và được gửi đến khối tổng kết, được ký hiệu bằng Σ. Mỗi trọng lượng 
tương ứng với “sức mạnh” của một kết nối tiếp hợp sinh học. Đơn vị tổng hợp, tương ứng với phần thân 
của phần tử sinh học, kết hợp các đầu vào có trọng số, tạo ra đầu ra NET:

Đoạn mô tả ở trên có thể được biểu diễn bằng công thức sau

trong đó w0  là độ chênh lệch;
wi  là trọng lượng của nơ-ron thứ i;
xi  là đầu ra của nơ-ron thứ i;
n  là số các nơ-ron đi vào nơ-ron đã xử lý.

Tín hiệu w0, được gọi là độ lệch, hiển thị hàm của giá trị giới hạn, còn được gọi là sự dịch chuyển. Tín 
hiệu này cho phép dịch chuyển nguồn gốc của hàm kích hoạt, làm tăng thêm tốc độ học tập. Tín hiệu 
này được thêm vào mỗi tế bào thần kinh, nó học giống như tất cả các thang đo khác, và tính năng của 
nó là nó kết nối với tín hiệu +1, chứ không phải đến đầu ra của nơron trước đó.

(Hình 4.2) — Nơ-ron nhân tạo như một thuật toán gần đúng đầu tiên
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Tín hiệu NET nhận được thường được xử lý bởi hàm kích hoạt và trao cho tín hiệu nơ-ron đầu ra OUT 
(Hình 4.3)

Nếu hàm kích hoạt thu hẹp phạm vi của giá trị của NET sao cho mỗi giá trị của NET thì giá trị OUT 
thuộc về một phạm vi nhất định hoặc khoảng thời gian hữu hạn, thì hàm F được gọi là hàm thu hẹp. 
Một hàm hậu cần hoặc hàm “xichma” thường được sử dụng trong trường hợp các hàm như vậy. Hàm 
này được biểu diễn bằng toán học như sau:

Ưu điểm chính của một hàm như vậy là nó có một đạo hàm đơn giản và vi phân dọc theo toàn bộ trục 
hoành. Biểu đồ của hàm có dạng sau (Hình 4.4)

(Hình 4.3) – Nơ-ron nhân tạo với hàm kích hoạt
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 Hàm khuếch đại tín hiệu yếu và ngăn chặn bão hòa từ các tín hiệu lớn.

Mô hình mạng nơ-ron
Nếu chúng ta coi DSP hành vi phân tích truy vấn ban đầu của người dùng, thì các tham số đầu vào có 
thể là:

•	 ...
•	 Quốc gia - Hoa Kỳ (0/1)
•	 Quốc gia - Vương quốc Anh (0/1)
•	 ...
•	 Thiết bị iPhone (0/1)
•	 ...
•	 Trình duyệt Chrome (0/1)
•	 Trình duyệt Safari (0/1)
•	 ...
•	 Số lượt truy cập vào trang web (0… 1, sigmoid, 0 - không có chỉ báo, 1 - vô cùng)
•	 Số lượng tài liệu quảng cáo (0..1)
•	 Số lần nhấp vào tài liệu (0..1)
•	 Số lần tương tác với tài liệu (gửi biểu mẫu) (0..1)
•	 ...
•	 Số lần truy cập trong danh mục “công nghệ” (0..1)
•	 Số lần truy cập trong danh mục “bảo hiểm” (0..1)

 (Hình 4.4) - Loại hàm kích hoạt xichma
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•	 ...
•	 Phạm vi hành động trong danh mục “công nghệ” (0..1)
•	 Phạm vi hành động trong danh mục “bảo hiểm” (0..1)
•	 ..
•	 Hệ số liên quan đến chủ website 1 (0..1)
•	 Hệ số liên quan đến chủ website 2 (0..1)
•	 Hệ số liên quan đến chủ website 3 (0..1)
•	 ...
•	 Hệ số liên quan đến không gian 1 (0..1)
•	 Hệ số liên quan đến không gian 2 (0..1)
•	 Hệ số liên quan đến không gian 3 (0..1)
•	 ...

Ở đây, số lần truy cập là một chỉ số tập thể. Đối với các cửa hàng trực tuyến, điều này có thể là việc 
mua hàng hóa từ danh mục; đối với một diễn đàn, nó có thể là số lượt xem các chủ đề trong một danh 
mục, vv Tương tự như vậy, phạm vi hành động cũng là một tham số tập thể. Đối với các cửa hàng trực 
tuyến, đó là khối lượng mua hàng hóa từ danh mục, với một diễn đàn, nó có thể là số lượng bài đăng 
được viết bởi người dùng trong một danh mục. Các hệ số liên quan đến chủ website và liên quan đến 
không gian được sử dụng để điều chỉnh chính xác về chủ website và các số liệu thống kê về không 
gian cụ thể của người chủ đó. Chúng được thay đổi bởi hệ thống sau bất kỳ hành động nào của người 
dùng (hiển thị, nhấp, hành động, v.v.). Những hệ số này sẽ được lưu trữ trong blockchain Ethereum, nó 
sẽ cho phép ước lượng hồi quy trên nó theo cách phân quyền bằng cách sử dụng bất kỳ DSP nào.

Nên có các chỉ số tuân thủ được chuẩn hóa theo mỗi đơn vị ở đầu ra của mạng nơ-ron DSP hành vi 
cho các mục giao dịch, ví dụ:

•	 ...
•	 Công nghệ – 0.023
•	 Bảo hiểm – 0.321
•	 Thế chấp – 0.003
•	 ...

Để đào tạo một mạng nơ-ron, Ubex sẽ sử dụng số liệu thống kê dữ liệu lớn của các màn hình của các 
cơ quan quảng cáo, các đối tác chiến lược của Ubex. Đào tạo mạng nơ-ron là phần khó khăn nhất của 
trung tâm của hệ thống, đặc biệt là thu thập các tập dữ liệu đào tạo thích hợp. Chính vì thế, Ubex đã 
giới thiệu khả năng lấy các tokenUBEX để cung cấp dữ liệu tiếp thị. Nó có thể đơn giản chỉ là cài đặt 
một mã lệnh theo dõi nhỏ trên trang web của đại lý / chủ website và nhận phần thưởng phù hợp.

DSP chọn lọc tính đến mọi thứ được tính toán bởi DSP hành vi. Tương tự như mạng nơ-ron hành vi, hệ 
số điều chỉnh liên quan đến nhà quảng cáo cũng nhập đầu vào chọn lọc để thu được kết quả riêng lẻ.

Cần có các chỉ số tuân thủ được chuẩn hóa cho mỗi đơn vị tại đầu ra của mạng nơ-ron DSP chọn lọc 
tương ứng với từng tài liệu quảng cáo, ví dụ:
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•	 Banner iPhone – 0.043
•	 Tiện ích công ty bảo hiểm – 0.134
•	 Banner đổi tiền – 0.002
•	 ...

DSP cuối cùng đưa ra quyết định cuối cùng phải tính toán hệ số chuẩn hóa cho hành động của từng 
người dùng cho từng quảng cáo. Việc hiển thị biểu ngữ iPhone được tính bởi một mạng nơron, hành 
động trên tiện ích của công ty bảo hiểm được thực hiện bởi một mạng nơ-ron khác, v.v. Ở giai đoạn 
đầu vào, mỗi mạng nơron sẽ nhận các chỉ số hành vi của khách truy cập (tương tự như DSP hành vi), 
các hệ số liên quan đến chủ website, liên quan đến không gian và nhà quảng cáo và ở giai đoạn đầu ra 
nhận được một chỉ số chuẩn hóa.

Quay trở lại ví dụ từ phần trước, chúng ta chỉ có thể xem xét hai biểu ngữ - “biểu ngữ thế chấp bất động 
sản” và “tiện ích bảo hiểm ô tô” (tiện ích của chúng tôi).

Với “biểu ngữ thế chấp tài sản”, chúng ta nhận được: 
nhấp chuột 0.1 (10%)
hành động 0 (không thực hiện)
Với “tiện ích bảo hiểm ô-tô”: 
nhấp chuột 0.12 (12%)
hành động 0.025 (2.5%)

Để đưa ra quyết định cuối cùng, có trọng số, cần tính toán chi phí đăng tài liệu quảng cáo ước tính 
bằng cách sử dụng công thức sau:

C = Se * Sc + Ce * Cc + Ae * Ac

, trong đó
Se – ước lượng hiển thị quảng cáo
Sc – chi phí hiển thị quảng cáo
Ce – ước lượng nhấp vào quảng áo
Cc – chi phí nhấp vào quảng cáo
Ae – ước lượng hành động của người dùng
Ac – chi phí hành động của người dùng

Giả sử người cố vấn trả tiền cho “banner thế chấp tài sản”:
hiển thị là 10 đơn vị
nhấp chuột là 120 đơn vị
hành động là 0 đơn vị
Theo đó, C = 10 * 100% + 120 * 10% = 22
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Đối với “tiện ích bảo hiểm ô tô”, nhà quảng cáo trả:
 hiển thị là 5 đơn vị
nhấp chuột là 90 đơn vị
hành động là 400 đơn vị
Theo đó, C = 5 * 100% + 90 * 12% + 400 * 2,5% = 25,8

Như bạn có thể thấy, thậm chí với mức giá hiển thị và giá mỗi lần nhấp chuột rẻ hơn một nửa, thì hiển 
thị “tiện ích bảo hiểm ô tô” vẫn mang lại nhiều lợi nhuận hơn.

Do đó, nhờ việc sử dụng mạng nơron, thuật toán Ubex cho phép tính đến nhiều yếu tố ảnh hưởng đến 
cả mức độ liên quan của màn hình quảng cáo và hiệu quả kinh tế của nó. Thuật toán Ubex thu thập dữ 
liệu về tiểu sử của từng chủ website cụ thể, không gian và nhà quảng cáo, bao gồm hành vi, địa điểm, 
thời gian truy cập, mối quan tâm, v.v ... và tính xác suất của hành động mục tiêu cho từng quảng cáo 
riêng lẻ. Càng nhiều dữ liệu đi qua các mạng nơ-ron Ubex, mạng càng giải quyếtcác nhiệm vụ càng 
hiệu quả.
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Lộ trình phát triển

Quý 4 năm 2016
Tạo một nền tảng quảng cáo 

để quảng bá Payday Loans Quý 1 năm 2017
Phát triển các công cụ tích hợp để 
liên kết các chiến dịch tiếp thị với các 
website của các nhà xuất bản.Quý 3 năm 2017

Giới thiệu giao diện API để các nhà 
xuất bản sử dụng để đăng ký không 

gian dành cho quảng cáo của họ

Quý 1 năm 2018
Giới thiệu các phiên 

đấu giá của doanh 
nghiệp quảng cáo

Tháng 5 năm 2018
Ra mắt các phiên bản Alpha của ứng 

dụng của Doanh nghiệp đặt quảng cáo 
trên máy tính và điện thoại di động

Tháng 10 năm 2018
Phát triển nguyên mẫu cốt lõi neuron 
của hệ thống và việc đào tạo ban đầu 

của mạng neuron

Tháng 12 năm 2018
Giới thiệu nguyên mẫu API để chia sẻ 

các dữ liệu đào tạo để đổi lấy phần 
thưởng (khai phá dữ liệu)

Tháng 3 năm 2019
Phát hành các phiên bản đầu tiên của 

các ứng dụng điều hành và hợp 
đồng thông minh

Quý 4 năm 2017
Bổ sung các loại công 
cụ quảng cáo mới và tùy 
chỉnh hóa các widget

Tháng 4 năm 2018
Phát triển nguyên mẫu hợp đồng 
thông minh của sàn giao dịch để lưu
trữ thông tin cơ bản

Tháng 8 năm 2018
Ra mắt các phiên bản Alpha của ứng 
dụng của Doanh nghiệp đặt quảng cáo 
trên máy tính và điện thoại di động

Tháng 11 năm 2018
Giới thiệu các hợp đồng thông minh 
có khả năng lưu trữ các hệ số liền kế 
mạng neuron trong blockchain

Tháng 1 năm 2019
Ra mắt phiên bản Beta của các ứng 
dụng dành cho Doanh nghiệp quảng
cáo và Nhà xuất bản
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Nhóm phát triển & Các cố vấn
Artem Chestnov
@artem-chestnov-aa5461

CEO, Nhà đồng sáng lập của Ubex 

Cựu Giám đốc Tiếp thị của AB Inbev, Bỉ
Artem là một serial entrepreneur (doanh nhân thành lập nhiều doanh nghiệp nối tiếp 
nhau) với chuyên môn ngành tiếp thị, chủ yếu tập trung vào thị trường châu Âu. Artem 
tốt nghiệp chương trình thạc sĩ INSEAD ở Pháp và Singapore và dành phần lớn sự 
nghiệp của mình tại Hà Lan và Bỉ với vai trò làgiám đốc tiếp thị và đổi mới cho các 
công ty hàng tiêu dùng lớn (doanh thu 56 tỷ USD năm 2017, ngân sách quản lý cá 
nhân dưới 40 triệu USD). Từng tham gia vào các vị trí quản lý cấp cao khác nhau trong 
một số dự án Tech và Blockchain, bao gồm LAToken, Reborn và Medviser.

Daniel Biesuz
@biesuz

Giám đốc Pháp lý, Nhà đồng sáng lập của Ubex 

Đối tác tại ILFP,  Zurich
Daniel Biesuz xây dựng sự nghiệp của mình trong lĩnh vực pháp lý, ông giúp đỡ cac 
công ty ở Thụy Sĩ thực hiện quá trình M & A của họ. Ông cố vấn pháp lý cho các công 
ty hoạt động trong lĩnh vực blockchain và ICO, và sau khi gặp Artem, ông quyết định 
đóng góp thời gian và tiền bạc của mình vào ý tưởng quảng cáo dựa trên AI. Kinh 
nghiệm của ông với các dự án trước đây, như Global Blockchain Technology Fonds, 
Lapo Blockchain và InsurePal đã giúp ông khởi động khối pháp lý và hoạt động gọi 
vốn.

Dan Gartman
@dan-gartman

Giám đốc Kỹ thuật của Ubex 
Artifcial Neural Nets Master
Data Science Certifed Engineer
Experience with Google TensorFlow, GoLang, Solidity and React.js

Dan sinh trưởng trong một gia đình kỹ sư. Là một đứa trẻ tài năng về lĩnh vực toán học, 
ông đã phát hành trò chơi đầu tiên của mình khi chỉ mới 12 tuổi. Sau khi tốt nghiệp, ông 
đã dành thời gian nghiên cứu về sóng điện từ và lý tính của các vật thể rắn cũng như làm 
việc với tư cách là một lập trình viên phát triển web tại thời điểm đó. Trong 5 năm đầu sự 
nghiệp chuyên môn, Dan đã thành thạo C++, PHP và Javascript làm cơ sở cho công việc 
cũng như việc nghiên cứu của mình. Suốt 6 năm kế tiếp, ông tham gia vào nghiên cứu 
mạng lưới thần kinh nhân tạo và sức ảnh hưởng của chúng đối với công nghệ Internet. 
Trong suốt 2 năm qua, ông đã dàn trải sự tập trung vào công trình nghiên cứu quang phổ 
cũng như triển khai mô hình nhận dạng giọng nói. Dan luôn tìm kiếm những thách thức và 
một thị trường trao đổi phi tập trung. Đây thực sự là cơ hội không tưởng để Dan thể hiện 
các kỹ năng ấn tượng của mình.

https://www.linkedin.com/in/artem-chestnov-aa5461/
https://www.linkedin.com/in/artem-chestnov-aa5461/
https://www.linkedin.com/in/artem-chestnov-aa5461/
https://www.linkedin.com/in/biesuz/
https://www.linkedin.com/in/biesuz/
https://www.linkedin.com/in/biesuz/
https://www.linkedin.com/in/dan-gartman/
https://www.linkedin.com/in/dan-gartman/
https://www.linkedin.com/in/dan-gartman/
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Andrew Rippon
@arippon

Giám đốc điều hành của Ubex 

Chuyên gia về công nghệ Blockchain,
cựu giám đốc thiết kế của Nền tảng Smart Dubai 
Andrew từng là cố vấn chuyên gia về Blockchain cho các chính phủ, tập đoàn và các nhà 
phát triển bất động sản. Ông cũng là cựu cố vấn của Văn phòng Smart Dubai, sáng kiến 
của Văn phòng điều hành của HH Mohammed bin Rashid Al Maktoum. Ông từng làm 
việc với các Chính phủ, các nhà phát triển bất động sản và Telcos để phát triển các thành 
phố thông qua các dịch vụ CNTT thông minh dựa trên Data Orchestration / Big Data, 
Predictive Analytics, Trung tâm hoạt động tích hợp và đổi mới trong dự án Smart City.

Kathrin Anthony
@ekaterina-anthony-mba-a293aa1

Giám đốc Bán hàng toàn cầu của Ubex 

Nhà sáng lập của Finvestech.ch, Thụy Sĩ
Kathrin tốt nghiệp ngành kinh tế với bằng MBA về quản lý tài chính từ Đại học bang 
California, sống ở Thụy Sĩ và tích cực tham gia vào việc phát triển các thị trường ICO và 
các quỹ tiền điện tử. Là thành viên tích cực của Crypto Valley ở Zug.
Có hơn 20 năm kinh nghiệm về quản lý bán hàng và phát triển kinh doanh. Từ năm 
2005 đến 2010 là Trưởng bộ phận tại McGraw-Hill Platts, quản lý bộ phận phân phối và 
cấp phép của nền tảng giao dịch hàng hóa Market on Close (MOC).
Năm 2010, gia nhập RTS Exchange với tư cách là Giám đốc kinh doanh toàn cầu và 
Trưởng văn phòng tại London để tối đa hóa doanh thu từ vốn chủ sở hữu và các sản 
phẩm thương mại phái sinh từ các tổ chức góp vốn của EU và Hoa Kỳ.

Cooz Komei Tokita
@coozkomeitokita

Giám Đốc Phát Triển Kinh Doanh

Cooz Komei Tokita là người Mỹ gốc Nhật đến từ Los Angeles, California, có hiểu biết 
về cả nền văn hóa phương Tây và phương Đông. Ông xây dựng sàn giao dịch Bitcoin 
địa phương đầu tiên tại Nhật Bản vào năm 2013 và các dự án kinh doanh khác như 
công nghệ dược phẩm, kinh doanh xe hơi, lập kế hoạch tài chính / tài sản cá nhân và 
bất động sản. Là một trong những người đi đầu trong việc sử dụng tiền điện tử và công 
nghệ blockchain, là tác giả của các báo cáo bí mật cho chính phủ và cơ quan quản lý. 
Đại diện cho Quỹ Cryptos, một quỹ chỉ số tiền điện tử được điều chỉnh theo CCI30 có 
hoạt động theo dõi 30 tài sản kỹ thuật số hàng đầu chiếm 90% giá trị thị trường.

Alexander Stepochkin
@alexander-stepochkin

Trưởng Nhóm Machine Learning
Alexander Stepochkin là một Chuyên gia Khoa học Dữ liệu và có kinh nghiệm thực tiễn về Kiến 
trúc Phần mền với kỹ năng lập trình Full-Stack. Ông có hơn 20 năm kinh nghiệm chuyên môn 
trong lĩnh vực CNTT với những thành tựu đã được khẳng định trong việc tạo ra các hệ thống 
phân phối có độ tin cậy cao, chẳng hạn như Yandex Mail Storage. Kinh nghiệm chuyên môn 
của Alexander bao gồm một loạt các ngôn ngữ lập trình và các nền tảng. Ông hăng say xây 
dựng cáchệ thống thanh lịch và ứng dụng nền tảng toán học xuất sắc của mình vào lĩnh vực 
khoa học dữ liệu để biến chúng trở nên thông minh hơn. Trong khuôn khổ của dự án Ubex, 
Alexander hoàn thành vai trò của một Chuyên gia dẫn đầu đội ngũ Machine Learning.
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Alex Korobkov
@alexeykorobkov

Giám đốc IR của Ubex 

Đối tác chung tại 4Blocks Capital Partners
Alex là chuyên gia về chiến lược và góp vốn, một doanh nhân thành thành công, nhà góp 
vốn mật mã, cố vấn ICO và VC có hơn 18 năm kinh nghiệm tích lũy trong các vị trí quản lý 
hàng đầu trong lĩnh vực đầu tư mạo hiểm và cổ phần tư nhân (VC & PE), Công nghệ thông 
tin và truyền thông (ICT), CNTT và tư vấn kinh doanh tại 13 thị trường quốc tế tại các 
công ty như Vimpelcom, SAP, i-Free, 4Blocks Capital Partners.

Iyke Aru
@iyke-aru-85b193110

Giám đốc cộng đồng Châu Phi

Iyke là nhà giáo dục về blockchain hàng đầu ở Châu Phi. Ông cũng là một nhà văn và 
người góp vốn trong một số ICO thành công. Iyke đã đóng góp 15 năm cả ở ngoài đời và 
qua internet. Ông viết các bài viết về mật mã cho các nguồn tin về blockchain và tiền điện 
tử.

Alberto Maiorana
@albertomaiorana

Đối tác chiến lược của Ubex 

Alberto có hơn 15 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực tiếp thị và phát triển kinh doanh với 
tầm nhìn sâu sắc về kinh doanh quốc tế và mối quan tâm vào hàng tiêu dùng và thể thao 
& giải trí. Ông đã làm việc với một số thương hiệu lớn nhất như GM, Star Wars, English 
Premier League, KHL, UEFA Champions League trên cấp độ quốc tế, đặc biệt là trên khắp 
châu Âu. Chuyên môn của ông là tung ra các sản phẩm mới, thiết lập và phát triển hệ 
thống phân phối và hình thành quan hệ đối tác thương mại. Alberto cũng đã trực tiếp 
tham gia vào hai công ty khởi nghiệp và cũng đã tìm ra các lối thoát thành công cho các 
công ty đó.

Igor Selivanov
@igor-selivanov-a0ba03159

Kỹ Sư Lập Trình Full Stack & Blockchain Cao Cấp

Từ khi còn bé, Igor đã có niềm say mê đặc biệt với các trò chơi khoa học cũng như các 
trò chơi máy tính, chính vì thế nên ngay khi đến tuổi đến trường, ông đã thể hiện khả năng 
xuất sắc trong lĩnh vực khoa học máy tính, đặc biệt là việc lựa chọn các thuật toán dị 
thường để giải quyết các bài toán. Khi học đại học, ông đã phát triển các ứng dụng máy 
tính C++ bằng Qt library. Sau khi tốt nghiệp đại học, ông làm việc trong lĩnh vực tài chính 
tại một vài công ty, nơi ông tham gia vào các dự án lớn liên quan đến việc phát triển trang 
web, hệ thống CRM dành cho doanh nghiệp và các hệ thống thanh toán. Gần đây, ông 
đang tích cực làm việc trên các dự án sử dụng công nghệ blockchain. Công nghệ stack 
này bao gồm các ngôn ngữ lập trình sau: GoLang, C++, Qt, Java, Javascript, Solidity, 
ReactJS. Ông cũng nghiên cứu về lĩnh vực bảo mật máy tính và xây dựng một “ngôi nhà 
thông minh” từ con số 0 vào thời gian rảnh rỗi.
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Nhóm Ubex bao gồm trên 30 chuyên gia. Tìm hiểu thêm về các thành viên của nhóm tại đây -     
https://www.ubex.com/team/

Eugeny Matveev
@eugeny-matveev-12a769163

Kỹ Sư Lập Trình Full Stack

Sau khi tốt nghiệp đại học, Eugene đã thực tập trong một studio thiết kế, nơi ông tìm hiểu 
và nghiên cứu HTML, CSS, jQuery. Ông ấy sau đó đã có nhiều kinh nghiệm thực hành 
trong lĩnh vực phát triển web bằng PHP. Từ năm 2015, ông bắt đầu tách riêng biệt các kỹ 
thuật Front-end (VanillaJS, Vue) khỏi các kỹ thuật Back-end (PHP, Ruby).

Igor Vatamaniuc
@igor-vatamaniuc

Kỹ Sư Lập Trình Front-end & Javascript

Igor tin rằng giao diện người dùng là tâm điểm của các công nghệ Internet, đó là lý do tại 
sao ông là một chuyên gia được thế giới công nhận trong lĩnh vực phát triển giao diện 
web. Ông cũng đạt được thành công vang đội trong lĩnh vực phát triển thành phần trực 
quan của các trang web, chẳng hạn như các prototype của các trang, HTML, CSS, hoạt 
ảnh trên Javascript. Nếu bạn thích ghé thăm một web nào đó, đó có lẽ là tác phẩm của 
Igor.

Alex Zhmurin
@alex-zhmurin-18188532

Kỹ Sư Lập Trình Javascript Cao Cấp

Alex có sở thích nghiên cứu công nghệ thông tin, và sau khi tốt nghiệp đại học, ông 
đã chọn lĩnh vực phát triển web làm chuyên ngành của mình. Ông đã dành nhiều năm 
nghiên cứu Javascript để tạo ra các giao diện người dùng thân thiện và phong phú. 
Hiện tại, ông có hơn 10 năm kinh nghiệm thực tiễn trong lĩnh vực phát triển và cũng thể 
hiện tốt vốn kiến thức vững chắc của mình trong lĩnh vực Javascript Prototype, jQuery, 
ReactJS, Material-UI và Redux. Ông thích thể thao và máy tính. Ông hiện đang nghiên 
cứu mô hình hành vi của con người với sự trợ giúp của mạng lưới thần kinh.

https://www.ubex.com/vi/team/
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Ismail Malik
@Blockchain

Cố vấn về marketing

Nhà sáng lập Blockchain
Lab Tổng biên tập ICO Crowd, London
Ismail là nhà sáng lập Blockchain Lab và là nhà xuất bản tạp chí ICO Crowd. Ông là một 
trong những người đam mê Blockchain đầu tiên ở London và đã làm việc trong ngành 
từ đầu năm 2013. Ismail là một trong số những người có nhiều mối quan hệ nhất tron g 
ngành, giúp các dự án phát triển với các nhóm của ông có trụ sở tại London và Seoul. 
Ông chịu trách nhiệm giúp Ubex về các chiến lược tiếp thị và thực thi các chiến lược đó 
và việc tuyển dụng các nhân tài.

Arie Orlovsky
@arie-lev-orlovsky-5545021

Cố vấn Israel

Cựu cố vấn chiến lược, Booz&Co, IBM
Arie Orlovski tốt nghiệp từ Technicon ở Israel và học cùng với Artem ở INSEAD ở Pháp. 
Ông là một doanh nhân nhiều kinh nghiệm, chuyên gia tư vấn chiến lược, kỹ thuật viên và 
giám đốc phát triển kinh doanh.

Michael Gord
@mgord

Cố vấn kỹ thuạta

MLG Blockchain Capital Hội đồng Quản trị Bitcoin & Blockchain
Alliance Canada
Michael là một doanh nhân đã xây dựng nhiều doanh nghiệp về Blockchain và đã sáng 
lập hoặc đồng sáng lập các công ty bao gồm MLG Blockchain, StratX và AirdropX, và 
một số công ty khác. Michael tốt nghiệp khoa Quản lý Desautels tại McGill University với 
chuyên ngành về doanh nghiệp, tiếp thị và hệ thống thông tin.

Sergiu Draganus
@sergiudraganus

Cố Vấn

Đồng sáng lập và Giám đốc Điều hành của Cryptocoin.Pro

Sergiu Draganus là một doanh nhân và chuyên gia trong lĩnh vực công nghệ thông tin 
(CNTT) với hơn 18 năm kinh nghiệm. Trong suốt sự nghiệp của mình, Sergiu đã đảm 
đương nhiều vị trí trong các công ty thuộc các ngành công nghiệp khác nhau. Ông từng 
là Giám đốc Điều hành (CEO), Kiến trúc sư Ý tưởng, Thành viên Hội đồng Quản trị và là 
Cố vấn Kỹ thuật cho các công ty CNTT hàng đầu, các cơ quan danh tiếng cũng như các 
dự án tiền điện tử tầm cỡ. Ông từng làm việc trong các công ty hàng đầu bao gồm những 
cái tên nổi tiếng  như Virtual Invest, eRanker, BoostIT, IPSX, Swiss Crypto Exchange AG và 
những cái tên khác. Ông cũng là Đồng sáng lập của CryptoCoin.Pro.
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Sergio Pereira
@sergiopreira

Cố Vấn

Đồng Sáng Lập và Giám Đốc Điều Hành tại ComparaJá

Sergio Pereira là một chuyên gia tài chính với hơn 15 năm kinh nghiệm. Kể từ khi tốt 
nghiệp trường Imperial College London với tấm bằng Kỹ Sư Điện - Điện Tử, Quản Trị và 
thạc sĩ quản trị kinh doanh (MBA) tại Học Viện Quản Trị Kinh Doanh Châu Âu (INSEAD), 
Sergio đã làm việc trong nhiều lĩnh vực khác nhau: từ sản xuất ô tô cho đến lĩnh vực 
tư vấn. Trong suốt sự nghiệp của mình, Sergio đã giữ các vị trí quản lý trong các công 
ty danh tiếng như Toyota và BCG trước khi đồng sáng lập nền tảng so sánh tài chính 
ComparaJá vào năm 2015 và giữ vai trò giám đốc điều hành cho đến nay.

David Lim
@david-lim-6680a614

Cố Vấn cho Trung Quốc và Hàn Quốc

Giám Đốc Phát Triển Kinh Doanh tại Trung Quốc

David có hơn 15 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực phát triển kinh doanh tại Châu Á. Ông là 
người gốc Hàn tuy nhiên, đã sinh sống ở Trung Quốc hơn 10 năm qua. Ông đã học cùng 
với Artem và tốt nghiệp thạc sĩ quản trị kinh doanh (MBA) của trường INSEAD tại Pháp. 
Ông giữ chức giám đốc phát triển kinh doanh trong một công ty logistic toàn cầu danh 
tiếng tại Trung Quốc. David đã làm việc trên nhiều dự án marketing và đầu tư cho chính 
phủ Hàn Quốc tại Seoul trước khi tốt nghiệp MBA. Kinh nghiệm làm việc của ông bao 
quát cả các công ty tư nhân cũng như các cơ quan nhà nước. David đã sống và làm việc 
tại Thượng Hải, Singapore, Hồng Kông, Jakarta và Seoul. Hiện tại, ông đang ở Thượng 
Hải và mong muốn phát triển một doanh nghiệp mới bằng công nghệ cách mạng số. Ông 
đang viết cuốn sách đầu tiên của mình về cuộc cách mạng số của Trung Quốc, dự đoán 
sẽ được phát hành vào năm 2019.

Mickey Choi
Cố vấn Blockchain

Mickey Global Business CEO

Mickey Choi đang là đại diện của cộng đồng chứng khoán Hàn Quốc và là cổ đông nhỏ 
trong nhiều lĩnh vực kinh doanh khác nhau từ 2007. Hiện tại, ông có kinh nghiệm về 
blockchain vì là nhà đầu tư và người kinh doanh từ thưở sơ khai. Ông đã tham gia phân 
tích dự án ICO, hỗ trợ và tư vấn cho các nhà đầu tư tại nhiều nước trên thế giới. Mickey 
là chuyên gia về thị trường Hàn Quốc và nhiều năm qua đã tham dự vào quá trình phát 
triển và tích hợp blockchain.
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Ali Kassab
@ali-kassab-70657015

Cố Vấn

Chủ Tịch & Giám Đốc Điều Hành của Centurion & Co.

Ali Kassab, là một nhà khởi nghiệp thành đạt và là doanh nhân tiếp nối với hơn 20 năm 
kinh nghiệm trong lĩnh vực phần mềm điện toán đám mây đa quốc gia và các công ty 
thanh toán kỹ thuật số. Chuyên môn của ông là nuôi dưỡng và xây dựng các hệ sinh 
thái doanh nhân trong khu vực MENA từ hai bàn tay trắng. Ông là một nhà tiên phong 
và là người say mê công nghệ. Ali đã lãnh đạo thành công các dự án tại Châu Âu, Bắc 
Phi và Trung Đông.

Javier Gonzalez

Cố Vấn

Người Sáng Lập VentureSpec

Javier Gonzalez có nhiều kinh nghiệm trong vai trò là nhà sáng lập khởi nghiệp. Ông ấy 
là cựu giám đốc điều hành Rocket Internet và hiện đang cung cấp các dịch vụ tư vấn 
dành cho các doanh nghiệp nhỏ kêu gọi vốn đầu tư. Javier nắm trong tay tấm bằng 
Thạc sỹ Quản trị Kinh doanh (MBA) của Học viện Doanh nhân INSEAD, cũng như bằng 
Thạc sỹ Kỹ sư Viễn thông của trường ENSEA (Pháp) và Phân tích Hệ Thống tại Đại học 
Miami và các chứng chỉ chuyên môn khác.

@javieregonzalez

Timo Trippler
@timotrippler

Cố Vấn

Timo Trippler là Cố vấn ICO và là doanh nhân có nền tảng công nghiệp FinTech và 
InsurTech. Ông là chuyên gia trong lĩnh vực thị trường tài chính và quản trị rủi ro với 12 
năm kinh nghiệm trong các giao dịch tài chính. Ông đã cố vấn cho nhiều dự án ICO thành 
công và quản lý nhiều danh mục đầu tư tiền điện tử. Kinh nghiệm làm việc cũng như kinh 
nghiệm chuyên môn của Timo Trippler trong các ngành công nghiệp Blockchain và tiền 
điện tử là vô giá khi góp phần phát triển các chiến lược marketing, hợp tác và mở rộng.
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https://www.linkedin.com/in/timotrippler/
https://www.linkedin.com/in/timotrippler/
https://www.linkedin.com/in/timotrippler/
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Rủi ro
Các rủi ro và chiến lược ứng phó

Rủi ro Chiến lược ứng phó Tầm quan 
trọng Xác suất

1 Xuất hiện một đối thủ lớn về 
tiếp thị trực tuyến tự động.

Tập trung chiến lược vào việc phát triển các 
lợi thế công nghệ (tăng độ hiệu quả của các 
thuật toán phân bố các yêu cầu đăng quảng 
cáo cho những thành viên của nền tảng).

3/4 2/4

2
Xuất hiện các quy định 
điều hành chặt chẽ đối với 
blockchain ở các khu vực 
pháp lý chủ chốt, dẫn đến thị 
trường bị thu hẹp.

Chiến lược đa dạng hóa địa lý và giám sát kỹ 
lưỡng thông tin về những thay đổi có thể có 
trong các chính sách điều hành công nghệ 
blockchain trên các thị trường trọng điểm.

3/4 1/4

3
Phiên bản Beta của Ubex 
phát triển chậm không kịp 
phát hành rộng rãi.

Tăng thêm nhân viên phát triển và giao việc 
phát triển các mô-đun bổ trợ cho các công 
ty và nhà thầu thuê ngoài.

2/4 2/4

4
Ngân sách dành cho quảng 
cáo của thị trường giảm do 
các điều kiện kinh tế vĩ mô 
tiêu cực

Phân phối lại ngân sách tiếp thị một cách 
linh hoạtbằng cách cân nhắc các dự báo 
thực tế về ngân sách dành cho quảng cáo 
trực tuyến ở các khu vực địa lý chính.

2/4 1/4

5
Người dùng cố gian lận thuật 
toán của mạng nơ-ron bằng 
cách tăng xếp hạng qua việc 
mô phỏng giao dịch.

Phân tích theo thời gian thực các kiểu mẫu 
được tiết lộ tự động của các hoạt động nghi 
ngờ của thành viên.

1/4 2/4

6 Tính thanh khoản của token 
UBEX giảm do sự tăng giá 
hàng hóa, dịch vụ bất ngờ.

Tăng phân mảnh Token và tạo một quỹ bình 
ổn lấy từ phí hoa hồng. 1/4 1/4
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Các vấn đề pháp lý

Các vấn đề về pháp lý với token UBEX 
Token UBEX là các token Blockchain, là các Tokens kỹ thuật số được tạo trên một blockchain như là 
một phần của giao thức phần mềm phân quyền. Token UBEX các token mật mã được phát hành trên 
nền tảng Ethereum trên cơ sở hợp đồng tiêu chuẩn ERC20. Token UBEX là các token thanh toán được 
thiết kế để hỗ trợ các giao dịch trên nền tảng Ubex. Các chủ sở hữu token không được quyền sở hữu 
hoặc vốn chủ sở hữu trong Công ty hoặc quyền tham gia kiểm soát, chỉ đạo hoặc ra quyết định cho 
Công ty. Các cá nhân, doanh nghiệp và các tổ chức khác nên cân nhắc kỹ các rủi ro, chi phí và lợi ích 
của việc mua token UBEX. Chúng tôi không đưa ra bất kỳ cam đoan nào về các tiềm năng hoặc giá trị 
trong tương lai của token UBEX, bao gồm cam đoan về giá trị vốn có, cam đoan về việc tiếp tục thanh 
toán cũng như không đảm bảo rằng UBEX Tokens sẽ không giảm giá trị hay giữ một giá trị nào đó. 
Người mua token UBEX không được hoàn lại. Người mua phải chấp nhận toàn bộ rủi ro khi mua token 
UBEX và chấp nhận rằng nền tảng Ubex hiện đang được phát triển và có thể có những thay đổi đáng 
kể. Vui lòng xem thêm về các rủi ro liên quan đến việc mua Ubex trong phần Điều khoản và Điều kiện 
của chúng tôi. Token là khái niệm nền tảng của mục tiêu của nền tảng Ubex - để phổ biến việc sử dụng 
tiền điện tử cho nền kinh tế toàn cầu.

Giới hạn đối với việc mua và sử dụng token 
UBEX. Giới hạn của luật pháp Hoa Kỳ
Vào tháng 7 năm 2017, Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch (SEC) ra phán quyết một số token có thể 
được coi là chứng khoán và do đó các token này phải tuân theo các quy định của ủy ban. Phán quyết 
này được đưa ra sau khi SEC tiến hành điều tra việc một tập đoàn Đức hỗ trợ cho nhóm DAO (Tổ chức 
Tự trị Phân quyền),  nhóm này đã thu hút được 150 triệu đô la vốn góp trong ICO của nhóm. DAO phát 
hành các đồng tiền mà người sở hữu các đồng tiền đó có quyền bỏ phiếu để góp vốn vào các dự án và 
sau đó họ sẽ được nhận lại các khoản tiền thưởng từ các dự án đó giốn như cổ tức. Xem ở đường dẫn 
sau để biết thêm chi tiết https://www.sec.gov/litigation/investreport/34-81207.pdf.

SEC cũng buộc Protostarr, một ứng dụng phân quyền cho phép người sáng tạo nội dung kêu gọi vốn 
góp từ những người hâm mộ và nhà đầu tư và những người này sẽ nhận lại một phần doanh thu từ 
kênh đó, phải ngừng hoạt động ngay khi đang tổ chức mở bán token. 

Với hoạt động phân chia cổ tức và chia sẻ lợi nhuận, các công ty này rõ ràng đang phát hành một loại 
chứng khoán và đã không đạt yêu cầu của Bài trắc nghiệm Howey do Toà án Tối cao Hoa Kỳ tạo ra để 
đánh giá chứng khoán.

https://www.sec.gov/litigation/investreport/34-81207.pdf
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Theo bài trắc nghiệm Howey, một giao dịch được gọi là một hợp đồng góp vốn nếu:
- Giao dịch đó góp vốn cho quỹ.
- Người đóng góp kỳ vọng nhận lại lợi nhuận từ khoản đóng góp.
- Tiền đóng góp được đưa vào một doanh nghiệp chung.
- Có lợi nhuận đến từ những nỗ lực của người quảng bá hoặc bên thứ ba để xác định liệu các 
giao dịch đó có đủ điều kiện để được xem là “hợp đồng góp vốn” hay không.

UBEX là một Token thanh toán được sử dụng để thanh toán cho các dịch vụ trong nền tảng Ubex. 
Token UBEX không gắn với với bất kỳ tài sản thực nào và người sở hữu token không đượ quyền sở hữu 
bất kỳ cổ phần nào của công ty hoặc bất kỳ cổ tức nào. Do đó, token UBEX không thể được hiểu là một 
dạng chứng khoán, bởi vậy token UBEX đã vượt qua Bài trắc nghiệm Howey như sau:

• Người mua token UBEX không có kỳ vọng nhận lại lợi nhuận.
• UBEX Tokens không phải là một doanh nghiệp chung, vì nền tảng Ubex hoạt động trước khi 

kêu gọi góp vốn.
• Các token UBEX sẽ được mua bởi các chi nhánh, chủ website và những người tham gia vào 

mạng hoặc nhà cung cấp dịch vụ của họ để đặt mua trước các dịch vụ trên nền tảng Ubex.
• Các token UBEX không đại diện cho một hợp đồng góp vốn trong đó những người đóng góp 

kỳ vọng thu về lợi nhuận từ những nỗ lực kinh doanh hoặc quản lý của nhóm UBEX.
• Những người mua token UBEX không vì ý định đóng góp hoặc đầu cơ tiền tệ và Ubex có 

quyền từ chối bán token cho bất kỳ người mua nào không thể chứng minh thành thật ý định 
mua token cho các mục đích của họ.

• Tất cả các quyết định đóng góp được thực hiện trực tiếp bởi các chủ sở hữu thẻ UBEX và 
hoàn toàn độc lập với các chủ sở hữu token UBEX khác cũng như những người Quản lý của 
nền tảng Ubex.

Giới hạn pháp lý ở Canada, Singapore và Hong 
Kong 
Singapore, Canada và Hồng Kông đều đã đặt ra các giới hạn pháp lý đối với việc bán token. Vào tháng 
7 năm 2017, Cơ quan tiền tệ Singapore (MAS) đã tuyên bố rằng tokens thuộc thẩm quyền pháp lý của 
họ nếu các token đó “cấu thành sản phẩm các được điều hành theo Luật chứng khoán và hợp đồng 
tương lai.” Một số đợt gọi vốn có thể phải tuân theo SFA, một số khác thì không. Do đó, tất cả các tổ 
chức phát hành token kỹ thuật số, các trung gian hỗ trợ hoặc tư vấn về đợt gọi vốn góp cho token kỹ 
thuật số và các nền tảng hỗ trợ giao dịch kỹ thuật số cần tìm tư vấn pháp lý độc lập để đảm bảo các 
hoạt động của họ tuân thủ các điều luật hiện hành, và họ nên tham khảo ý kiến của MAS nếu cần,” 
theo lời các quan chức của MAS.

Vào tháng 8 năm 2017, cơ quan Quản trị viên Chứng khoán Canada (CSA) đã phát hành thông báo số 
46-307 về đợt gọi vốn  (ICO) đã đề cập đến Bài trắc nghiệm Howey như một cách để xác định xem liệu 
Token đó có phải là một dạng chứng khoán hay không.
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Đầu tháng 9 năm 2017, các nhà điều hành tài chính Hồng Kông, Ủy ban Chứng khoán và Hợp 
đồngTương lai (SFS), đã thông báo rằng các token được phát hành thông qua ICO có thể được coi là 
chứng khoán.

Cũng giống như ở Hoa Kỳ, các công dân và cư dân Canada, Singapore và Hồng Kông có thể sử dụng 
các token UBEX để thanh toán cho các dịch vụ trong nền tảng hoặc trao đổi để lấy các token khác 
không liên kết với tài sản (ví dụ: Bitcoin, Ether, v.v.).

Giới hạn pháp lý của Hàn Quốc (Đại Hàn Dân 
Quốc)

Vào cuối tháng 9 năm 2017, các nhà quản lý tài chính của Hàn Quốc đã ra lệnh cấm các công ty trong 
nước không được tham gia vào các đợt huy động vốn. Ban quản lý của Ubex bảo lưu quyền được 
ngừng cung cấp Ubex tại Hàn Quốc nếu các nhà điều hành tài chính của nước này cấm các cư dân và 
công dân Hàn Quốc tham gia các đợt bán Token ở nước ngoài.

Các vấn đề pháp lý của việc thực hiện hợp đồng 
thông minh
Token UBEX được phát hành trên cơ sở hợp đồng thông minh trên nền tảng blockchain. Một hợp đồng 
thông minh là một công cụ kỹ thuật để thực hiện thanh toán thông qua một thuật toán lập trình. Các 
hợp đồng thông minh của Ubex phải tuân thủ đầy đủ các luật áp dụng liên quan đồng thời phải đảm 
bảo tuân thủ các yêu cầu pháp lý liên quan đến tính bảo mật thông tin.

Bảo vệ dữ liệu
Các giao dịch mua và bán token UBEX trên nền tảng Ubex có thể yêu cầu người tham gia phải cung 
cấp các dữ liệu cá nhân. Dữ liệu cá nhân là thông tin được sử dụng để nhận diện cá nhân. Ví dụ về dữ 
liệu cá nhân được thu thập có thể bao gồm tên, địa chỉ, địa chỉ email, số điện thoại và số fax. Dữ liệu 
cá nhân có thể thu được bằng nhiều cách, như qua ứng dụng thông qua trang web của dự án, qua thư, 
điện thoại, fax hay email. Chúng tôi đảm bảo sự bảo vệ dữ liệu cá nhân thông qua việc thực hiện một 
Chính sách bảo mật nội bộ và sự tuân thủ các Điều khoản sử dụng. Nói chung, khi một cá nhân giao 
dịch với ngân hàng, khi kết thúc giao dịch, cá nhân đó có quyền yêu cầu ngân hàng xóa bỏ các dữ liệu 
về giao dịch đó từ hệ thống ngân hàng. Blockchain không cho phép xóa dữ liệu về bất kỳ giao dịch nào 
đã được thực hiện. Như vậy, bất kỳ người dùng nào thực hiện các giao dịch thông qua blockchain có 
liên quan đến việc mua và / hoặc bán Token UBEX đều cam đoan và đảm bảo rằng họ hiểu rõ quy định 
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này và sẽ từ bỏ quyền yêu cầu xóa bất kỳ dữ liệu nào từ blockchain. Chúng tôi đặc biệt coi trọng vấn đề 
quản lý các rủi ro về pháp lý về quản lý có thể xảy ra và chúng tôi có liên kết chặt chẽ với một công ty 
luật quốc tế rất có uy tín để bảo vệ người dùng của chúng tôi.

KYC và chống gian lận
Chúng tôi rất chú ý đến vấn đề thông tin của khách hàng và chống gian lận để cung cấp cho khách 
hàng và chủ sở hữu tiền điện tử của chúng tôi một mô hình kinh doanh minh bạch, an toàn và có rủi 
ro ít nhất. Để đảm bảo rằng các dịch vụ của chúng tôi không được sử dụng cho các mục đích bất hợp 
pháp hay động cơ phạm tội, chúng tôi dự định quản lý các hoạt động của chúng tôi bằng cách (i) thu 
thập các thông tin cần thiết về khách hàng của mình và xác minh danh tính khách hàng; (ii) tiến hành 
các hoạt động thẩm định liên tục trên nền tảng Ubex; (iii) báo cáo các khách hàng và hoạt động đáng 
ngờ.
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