
  

  

Nebula AI – https://nebula-ai.com – Review  

 

  

  

  
 (Klik hier boven op het pictogram om doorgelinked te worden)  

  

Nebula AI is een Platform als een Service (PAAS), dat betekent dat je het platform kan gebruiken en 

daar Dapps op kan bouwen. Ze willen AI computing resources overal en op elk moment beschikbaar 

maken. Ze focussen zich vooral op de Financiële, medische en biologische sector. Nebula AI gebruikt 

AI om zo hun platform zo optimaal mogelijk te laten draaien. Door AI zal het patronen en data 

stromen zo efficient mogelijk laten functioneren. NBAI zijn doel is om een gedecentraliseerde AI 

blockchain in een delende economie te plaatsen. Je kan, als het mainnet online is in September, NBAI 

minen en ook maken ze gebruik van PoG, proof of group. PoG maakt specifieke groepen die 

functioneren als een AI node voor bepaalde taken, reageert de node niet op tijd, dan functioneren ze 

als een ledger. PoW is geen standaard mining, en zullen alle miners functioneren als een AI 

computer. Hiermee maak je alles efficiënter, en zullen stroom kosten geminimaliseerd worden en 

meerdere taken gedaan kunnen worden op de blockchain.  

Zoals hierboven beschreven wordt kan Nebula AI dus al gemined worden en zal er een grote AI 

computer van gemaakt worden. Het mining netwerk ondersteund ook AI chips en kaarten om de 

functionaliteit te verbeteren. Daarnaast heeft Nebula AI een parternership met een groot mining 

bedrijf, om hun platform altijd optimaal te laten draaien. Hoe meer bedrijven op het platform, des te 

meer vraag naar mining kracht en hoe efficiënter en belonend het mining zal zijn.  

 

Zoals al beschreven focust Nebula AI zich op de financiële, medische en biologische sector. Zoals 

verder te lezen hebben ze een Dapp, met werkende demo, die de prijs van Ethereum voorspelt op 

basis van AI.  

 

In de medische sector kan het bijv. worden gebruikt voor het herkennen van tumoren/bot breuken 

op röntgenfoto’s, het herkennen van fouten in bloedwaardes die te maken hebben met bepaalde 

ziektes/aandoeningen. Het kan de dokter assisteren in het vinden en het vaststellen van een ziekte. 

 

Biologische sector kan het gebruik maken van stoffen die samen gaan, om deze optimaal te maken. 

Effecten te vergelijken en hier door AI computing een combinatie van te maken. De mogelijkheden 

zijn onmogelijk. 
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Nebula AI heeft momenteel al een testnet draaien, en heeft ook meerdere nodes van bijv. NULS 

draaien om crosschain mogelijk te maken.  

(https://twitter.com/nebula_ai/status/996783183705276418)   

  

Het mainnet zal in September online komen, er word hard aangewerkt door een team van 33 man 

sterk!   

  

  

  

Zelf werken ze ook een Dapps. Nebula AI heeft momenteel al Quant AI demo online staan. Quant AI 

zal doormiddel van AI de prijs van Ethereum voorspellen de volgende 30 Minuten.   

Video: https://www.youtube.com/watch?v=Vnvke7qvOtc&t=61s Demo link: http://quantum.nebula-

ai.network/   

  

Nebula AI / Ticket: NBAI is momenteel gelist op de volgende exchange’s:  

idex - https://idex.market/eth/nbai 

https://www.top.one/tradingCenter 

https://ddex.io/trade/NBAI-ETH 

https://www.coinbene.com/#/market?pairId=NBAIETH 

 

CEO Charles is druk bezig om meer listings voor elkaar te krijgen omdat dat een grote vraag is uit de 

community. Er is nog een exchange confirmed, maar de datum is nog niet bekend.  

Ook is bekend gemaakt door Ivan dat de marketing productie omhoog word geschroefd. 

  

Token details: https://coinmarketcap.com/currencies/nebula-ai/   

NBAI circ supply: 1.162.684.117  

Total supply of: 4.770.681.725   

NBAI heeft een marketcap van: 10.5m dollar~ op het moment van schrijven.  

  

Update en AMA (25-05-2018): https://www.youtube.com/watch?v=m6nTUssk6w0  

Update en AMA (11-05-2018): https://www.youtube.com/watch?v=5wWEh9Zjq2Y   

Interview met blockchain Brad: https://www.youtube.com/watch?v=pYaS3cEltSc  

  

JOIN DE NEDERLANDSE TG: https://t.me/NBAIDutch .Voor vragen, info, nieuws en nog veel meer. 

 

Buiten dat is AI techniek een perfecte match met Blockchain, en is er veel vraag naar vanuit 

bedrijven. Nebula AI focust momenteel op de Aziatische markt, en zal na de mainnet (September) 

ook op de Afrikaanse markt gaan. 

 


