
1 

 

VOLENTIX 

WHITEPAPER 

  



2 

 

 

1. GIỚI THIỆU 
Volentix giới thiệu VDex, được thiết kế như một trao đổi tài sản kỹ thuật số phân tán, phi tập trung, 

chú trọng vào trải nghiệm người dùng và phát triển cộng đồng và quản trị. Bằng cách truy cập các 

công nghệ đã được thiết lập và lập kế hoạch các giao thức mới có chọn lọc, ưu tiên bảo mật, tốc 

độ, xác thực, dễ sử dụng, khả năng mở rộng và hỗ trợ đa tài sản, VDex dự định tạo điều kiện cho 

các giao dịch ngang hàng bằng cách lắp ráp danh mục các ứng dụng phi tập trung được xây dựng 

trên EOS .IO hợp đồng thông minh. 

Điểm khởi chạy VDex dự đoán phù hợp với các yêu cầu thiết kế của Volentix, với các công nghệ 

có sẵn được áp dụng trên hệ điều hành phi tập trung của EOS.IO. Chúng tôi dự định kiểm tra các 

giả định của mình bằng cách tạo mẫu thông qua phần mềm EZEOS tùy chỉnh, được chúng tôi xây 

dựng và tùy chỉnh bằng các công cụ dòng lệnh đóng của EOS.IO. Phần mềm này nằm 

ở: https://github.com/Volentix/ezeos 
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2. VOLENTIX 
Hệ sinh thái Volentix sẽ tồn tại trên bốn trụ cột - một mảng khởi tạo các ứng dụng được biết đến 

lần lượt như sau: Venue, Verto, Vespucci và VDex. 

2.1 VENUE 
Venue được lên kế hoạch như một nền tảng cộng đồng năng động, tuyển dụng và hợp nhất các 

thành viên của cộng đồng Volentix để tạo điều kiện phân phối VTX, tài sản kỹ thuật số của 

Volentix cho hệ sinh thái và nâng cao nhận thức về các sáng kiến của Volentix. Ra mắt gần đây 

trong thử nghiệm beta, Venue cho phép người dùng nhận lại VTX, ví dụ, tham gia vào việc phát 

triển các cộng đồng chuyên biệt, gửi sửa lỗi và nhận phần thưởng. Bảng xếp hạng và điểm số trực 

tiếp phản ánh sự tham gia của người dùng. Chiến dịch chữ ký đầu tiên đã được triển khai trên diễn 

đàn https://bitcointalk.org/ vào ngày 13 tháng 7 năm 2018. Vui lòng truy cập 

https://venue.volentix.io để biết thêm thông tin chi tiết. 

2.2 VERTO 
Verto được xây dựng như một ví đa tiền để sử dụng với trao đổi phi tập trung VDex và được thiết 

kế để tạo điều kiện cho việc lưu trữ cá nhân và quản lý cục bộ các khóa riêng và công khai trong 

các giao dịch ngang hàng nhằm loại bỏ các rủi ro tổn thất nghiêm trọng liên quan đến thất bại của 

các nhà khai thác trung tâm. Verto có kế hoạch sử dụng một hệ thống hợp đồng thông minh để duy 

trì trạng thái giữa hai khách hàng giao dịch, với các thao tác đơn giản nhất được thực hiện bằng 

cách hoán đổi nguyên tử. [1] 

2.3 VESPUCCI 
Vespucci được hình thành như một công cụ phân tích, có thể truy cập thông qua giao diện thuận 

tiện với kho bạc thời gian thực và dữ liệu thị trường lịch sử, như xếp hạng tài sản kỹ thuật số và 

phân tích tình cảm. Chúng tôi muốn cung cấp cho người dùng các công cụ để lập biểu đồ và so 

sánh các tài sản kỹ thuật số, để truy cập và phân tích các hồ sơ thương mại lịch sử, cho các xu 

hướng và mô hình biểu đồ và để theo dõi và đánh giá sự phát triển phần mềm nguồn mở. Vespucci 

cam kết cung cấp cho bạn dữ liệu thị trường đầy đủ và đáng tin cậy bằng cách kết hợp thông tin 

hiện đang phân tán trên nhiều blockchain, trang web, trò chuyện và trao đổi khác nhau. 

2.4 VDEX 
Trụ cột thứ tư của Volentix, sàn giao dịch VDex, là một nền tảng để trao đổi tài sản kỹ thuật số, 

được trình bày chi tiết trong bài viết kỹ thuật này. Để sử dụng thuận tiện và an toàn, chúng tôi dự 

định tích hợp VDex với ví Verto cá nhân của riêng bạn và giao diện Vespucci. Chúng tôi hy vọng 

VDex sẽ quản lý các giao dịch liên quan đến cả VTX và một số lượng lớn tài sản kỹ thuật số và 

chuỗi khối tồn tại theo thời gian trên toàn thế giới. Chúng tôi đang phát triển Địa điểm như một 

ứng dụng bổ sung, chủ yếu để kích thích và kích thích các sáng kiến dựa trên VTX. 
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3. KIẾN TRÚC 

3.0.1 Hệ điều hành 
Chúng tôi đã đánh giá các hệ điều hành khác nhau là ứng cử viên cho nền tảng trao đổi VDex của 

chúng tôi. Mặc dù chúng tôi đánh giá cao công việc được thực hiện bởi một số nhà lãnh đạo được 

công nhận trong lĩnh vực tài sản kỹ thuật số và công nghệ blockchain, trong số những người tiên 

phong này, công việc của EOS.IO như một nền tảng tương tự như hệ điều hành có thể xây dựng 

các ứng dụng phi tập trung. Phần mềm cung cấp tài khoản người dùng, xác thực, cơ sở dữ liệu, 

giao tiếp không đồng bộ và lập kế hoạch cụm. Các thành phần và giao thức đã được tích hợp vào 

nền tảng và một tập hợp con có thể được sử dụng để đáp ứng các yêu cầu VDex của chúng tôi. 

Ban đầu, VDex sẽ được hưởng lợi từ các tính năng tiêu chuẩn do EOS.IO cung cấp, chẳng hạn 

như tạo tài khoản và ví và khôi phục khóa bị đánh cắp, nhưng sau đó chúng tôi dự định thực hiện 

các giao thức để tạo ra một trao đổi phi tập trung thông qua các hợp đồng của EOS và các công cụ 

khác. [2] Dưới đây là một bản tóm tắt ngắn gọn về các phương pháp đáng khích lệ: 

Hành động không có ngữ cảnh 
Hầu hết các phương pháp khả năng mở rộng được đề xuất bởi Ethereum (Shending, Raiden, 

Plasma, State Channel) trở nên hiệu quả, song song và thiết thực hơn, đồng thời cung cấp giao tiếp 

nhanh giữa các khối và khả năng mở rộng mượt mà. Hành động không có ngữ cảnh bao gồm các 

tính toán chỉ phụ thuộc vào dữ liệu giao dịch và không phụ thuộc vào trạng thái blockchain. 

Chuyển đổi nhị phân / JSON 
Hợp đồng EOS kết hợp khả năng đọc JSON với hiệu quả nhị phân. 

Song song và tối ưu hóa 
Tách xác thực khỏi ứng dụng giúp giảm thời gian giao dịch và tăng thông lượng. Các khối EOS.IO 

được sản xuất cứ sau 500 ms. 

Web Assembly (WASM) 
Web Assembly cung cấp các ứng dụng web hiệu suất cao và cũng bảo vệ từng ứng dụng trong môi 

trường Sandbox riêng, cho phép VDex truy cập mạng, giới hạn không gian tên hệ thống tệp và 

thực thi lệnh dựa trên quy tắc. 

Rust / C ++ Contracts 
Ngôn ngữ lập trình nổi tiếng và phổ biến C ++ rất phù hợp với WASM. C ++ có hỗ trợ gỡ lỗi và 

thư viện nâng cao. Cơ sở mã hóa EOS miễn phí sử dụng các mẫu và C ++ cho phép bạn sử dụng 

các mẫu và quá tải toán tử để xác định thử nghiệm miễn phí các mô-đun trong thời gian chạy. 

Chương trình khởi tạo lại để xóa trạng thái ở đầu mỗi tin nhắn, một lợi thế riêng biệt giúp đơn giản 

hóa việc xây dựng hợp đồng thông minh. Nền tảng WebAssembly tự động từ chối mọi giao dịch, 

truy cập bộ nhớ không chính xác. Trong trường hợp cần phân bổ bộ nhớ động, người dùng có thể 

chuyển sang sử dụng con trỏ thông minh, vì C ++ được sử dụng trong các hợp đồng của EOS.IO. 
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Cần lưu ý rằng việc triển khai đầu tiên của công nghệ đồ thị theo hướng PARSEC Directed Acyclic 

Graph (DAG) dự kiến sẽ có trong Rust. 

3.0.2 Thông điệp cụ thể và cơ sở dữ liệu 
Hợp đồng dịch vụ được chuẩn hóa để cung cấp một thước đo cơ bản về khả năng tương thích giữa 

và giữa các hệ thống không đồng nhất bằng cách hài hòa các mô hình dữ liệu. Thật vậy, nguyên 

tắc phát triển hợp đồng dịch vụ được tiêu chuẩn hóa đòi hỏi các hợp đồng dịch vụ phải dựa trên 

các mô hình dữ liệu được tiêu chuẩn hóa. Việc phân tích được thực hiện theo sơ đồ kiểm kê các 

dịch vụ để tìm ra các tài liệu kinh doanh thường gặp phải trao đổi giữa các dịch vụ. Những tài liệu 

kinh doanh này sau đó được mô hình hóa theo một cách tiêu chuẩn. Mẫu thiết kế chính tắc làm 

giảm nhu cầu về mẫu thiết kế chuyển đổi mô hình dữ liệu. [3] 

3.0.3 Truyền thông liên hợp 
Dữ liệu được phân phối giữa các hợp đồng thông qua một nhà tiên tri, trong đó “bối cảnh của 

blockchains và hợp đồng thông minh là một tác nhân tìm và kiểm tra các sự kiện thực tế và truyền 

thông tin này đến blockchain để sử dụng bởi các hợp đồng thông minh”. [4] Mỗi nút sẽ có một bản 

sao giống hệt của dữ liệu này để sử dụng trong việc tính toán hợp đồng thông minh. Thay vì một 

hợp đồng thông minh có chức năng trích xuất dữ liệu, nhà tiên tri đặt dữ liệu trong một chuỗi khối. 

Trong trường hợp của blockchain, hầu hết việc đọc dữ liệu được thực hiện bằng cách sử dụng các 

mô hình trên mạng của cuộc khảo sát nhằm theo dõi trạng thái của blockchain và thực hiện các 

hành động phản hồi nhất định. 

3.0.4 Sidechains 
Trong EOS.IO, khi một tài sản kỹ thuật số được phát hành, một chuỗi bên được tạo ra, đây là một 

cơ chế mới cho phép bạn sử dụng an toàn các tài sản kỹ thuật số từ một blockchain trong một 

blockchain riêng biệt và sau đó quay lại blockchain ban đầu. Hiệu quả xử lý được tăng cường bằng 

cách tạo ra nhiều Slidechains. Một kênh liên lạc giống như TCP giữa các blockchain khác nhau sẽ 

đánh giá bằng chứng. Đối với mỗi phân đoạn (đơn vị thực hiện song song trong một chu kỳ), một 

cây Merkle cân bằng được xây dựng từ các cam kết hành động này để tạo ra một gốc chung tạm 

thời của một merkle; Điều này được thực hiện cho tốc độ tính toán song song. Tiêu đề khối chứa 

gốc của cây Merkle cân bằng, lá của chúng là rễ của những cây phân mảnh riêng lẻ này. 

3.0.5 Thanh khoản 
Một tài sản kỹ thuật số là chất lỏng nếu nó dễ bán hoặc mua trong khối lượng giao dịch bình thường 

mà không có tác động ngắn hạn đáng kể đến giá thị trường hiện tại của nó. Để đạt được trạng thái 

như vậy, theo truyền thống, bất kỳ tài sản giao dịch nào cũng phải vượt qua ngưỡng khối lượng 

giao dịch đủ để duy trì sự ổn định. Cụ thể, chúng tôi hy vọng việc áp dụng các phương pháp sau: 

Giao thức vòng lặp sử dụng các hợp đồng EOS.IO đóng vai trò là các nút. [5] 

Thuật toán Bancor được sử dụng để đảm bảo tính ổn định của tài sản kỹ thuật số. [6] 

Chuyển đổi giữa các giao thức này và HTLC (hoán vị nguyên tử) theo phân tích Vespucci trên 

mạng VDex. 
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3.0.6 Hashed Timelock Contracts (Hoán đổi 

nguyên tử) 
Hashing Timelock Contract (HTLC) [1] là một hợp đồng thông minh cho phép bạn thực hiện các 

giao dịch với tham chiếu thời gian. Người dùng sẽ được cung cấp một khoảng thời gian chặn thay 

đổi cho các giao dịch của họ với mức chiết khấu cho phí giao dịch để đổi lấy việc chọn thời gian 

chặn dài hơn. 

3.1 CẤU TRÚC MẠNG 

3.1.1 Nodes 
Các Node là điểm cuối của trao đổi VDex. Chức năng của chúng: 

1. Đóng vai trò là cổng thông tin cho VDex thông qua ví Verto. 

2. Kết hợp thông tin trong sổ đặt hàng. 

3. Tính toán sổ đặt hàng. 

4. Quản lý hủy đơn hàng. 

5. Chỉ định thời gian chờ cho giao thức RAFT. 

6. Bắt đầu hợp đồng cho các đơn đặt hàng đã được thực hiện. 

Các Node kiếm được một phần hoa hồng cho mỗi giao dịch. Nếu người dùng có đủ tiền và danh 

tiếng tốt, ví Verto của họ có thể đóng vai trò là một Node. 

3.1.2 Aggregators 
VDex Aggregators là các máy chủ Volentix chuyên dụng để mô hình hóa và bảo mật. Một trong 

những chức năng của chúng là trích xuất nhật ký và sắp xếp dữ liệu sách từ các nút sang chế độ 

xem phân tán thưa thớt cho bộ nhớ tạm thời phân cấp dưới dạng phân tích xâm nhập [7] để phát 

hiện sự bất thường trong hệ thống. Aggregators cũng sẽ lưu trữ các thành phần khác, chẳng hạn 

như sổ cái metachain và công cụ dọn dẹp blockchain. 

3.1.3 Độ trễ 
EOS.IO có xác nhận khóa độ trễ thấp (0,5 giây). [5] Mức độ trễ này có thể được duy trì trong các 

giao dịch với các chuỗi khối khác, nếu các chuỗi này cho phép độ trễ tương tự. Nhưng, về bản 

chất, một giao dịch xảy ra nhanh như một chuỗi kém nhanh hơn trong một phương trình. Ví dụ, 

người ta biết rằng phải mất khoảng mười phút để xử lý một khối bitcoin. Nhận được một băm giao 

dịch không có nghĩa là giao dịch được xác nhận; điều này chỉ có nghĩa là nút đã chấp nhận giao 

dịch mà không có lỗi, mặc dù, theo quy định, có khả năng cao là các nhà sản xuất khối khác sẽ 

chấp nhận giao dịch đó. 
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3.2 SỔ ĐẶT HÀNG 
Sổ đặt hàng là danh sách các đơn đặt hàng mua và bán VDex từ những người dùng quan tâm. Cơ 

chế thích hợp sử dụng sổ đặt hàng để xác định đơn hàng nào có thể được thực thi. Giao thức 

Loopring cho phép bạn tùy chỉnh cấu trúc dữ liệu sổ đặt hàng. [5] Các thùng chứa được cung cấp 

bởi EOS.IO có thể được sử dụng để có hiệu suất tối ưu. [8] 

3.2.1 Cấu trúc dữ liệu 
Sử dụng Giao thức vòng lặp FIFO (đến trước về trước), các nút có thể tạo sổ đặt hàng của chúng 

để hiển thị và khớp với thứ tự của người dùng. Phương pháp này tuân theo mô hình OTC, trong 

đó các lệnh giới hạn chỉ được định vị trên cơ sở giá cả. [5] Đề cập đến API lưu giữ lâu dài của 

EOS.IO, sổ đặt hàng có thể tận dụng bộ chứa đa chỉ mục mạnh mẽ được chia sẻ bởi các nút thông 

qua một tài khoản EOS.IO. 

3.2.2 Sổ đặt hàng On-Chain 
Sổ đặt hàng On-chain là một bản ghi các ưu đãi nằm trên ví (nút) được chọn để tính toán sổ đặt 

hàng. Đó là trong một cơ sở dữ liệu cố định trên mỗi nút được đăng ký vào cùng một tài khoản 

như tất cả các nút khác. 

3.2.3 Sổ đặt hàng Off-Chain 
Các sách đặt hàng Off-chain nằm trên bộ tổng hợp được sử dụng cho mục đích mô phỏng và bảo 

mật. 

3.2.4 Quá trình phân cấp tính toán sổ đặt hàng 
Để phân cấp lần lượt các nút sẽ tính toán sổ đặt hàng. Nút giải quyết phải được chỉ định bởi một 

giao thức và tất cả các mục trong nhật ký thứ tự từ tất cả các nút phải được truy cập vào các nút 

giải quyết. Chúng tôi tin rằng các cơ chế đồng thuận RAFT [9] và PARSEC [10] cung cấp các giải 

pháp hiệu quả. RAFT là một thuật toán được thiết lập tốt và dễ thực hiện. [7] PARSEC mới hơn 

và hiệu quả hơn, sử dụng công nghệ Directed Acyclic Graph (DAG) và loại bỏ nhu cầu sao chép 

nhật ký. 

3.3 GIẢI QUYẾT ĐƠN HÀNG 
Việc giải quyết đơn hàng chứa các yếu tố quen thuộc của các hoạt động thông thường trong thị 

trường tài chính. Sử dụng công nghệ FIFO để phát triển sổ đặt hàng, VDex dự định kiểm tra đơn 

hàng, hàng tồn kho và tỷ lệ lấp đầy, cũng như giới hạn đơn hàng và hủy bỏ. 

3.4 VTX 

3.4.1 Phát hành và sử dụng VTX 
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VTX là một tài sản kỹ thuật số độc quyền sẽ được phát hành và sử dụng trên sàn giao dịch phi tập 

trung VDex. Chúng tôi hiện đang có kế hoạch sử dụng hợp đồng eosio.token từ môi trường EOS.IO 

để phát hành 2.1 tỷ mã thông báo VTX tương thích với EOS.IO, với mức dự trữ 1.3 tỷ. VTX sẽ có 

một loạt các ứng dụng, ví dụ: 

Thưởng cho những người tham gia trong quá trình đồng thuận và tại các chiến dịch Venue. 

Để thanh toán và phân phối lại phí giao dịch trên sàn giao dịch VDex. 

Gửi và bỏ phiếu cho các đề xuất cho hệ sinh thái Volentix, sử dụng quyền biểu quyết được cấp 

cho chủ sở hữu VTX. 

Tranh thủ sự hỗ trợ để xem xét các đề xuất và thực hiện các dự án. 

Để khuyến khích người dùng tham gia vào việc tính toán sổ đặt hàng, hãy trở thành các nút thông 

qua ví Verto của họ. 

Để khuyến khích người dùng khóa tiền trong> 24 giờ bằng các giao dịch giới hạn thời gian HTLC. 

3.4.2 Phân bổ VTX 
Một hệ sinh thái của tài sản kỹ thuật số đòi hỏi nhiều thành phần cốt lõi cụ thể của người dẫn dắt 

dự án. [11] Điều quan trọng là phải thưởng cho những cá nhân này vì sự tham gia của họ. Tùy 

thuộc vào sự điều chỉnh, Volentix hiện có các phân bổ sau: 

1. Người đóng góp. 12%. Rất nhiều người, giống như những người sáng lập đã đóng góp, thời gian 

và tài năng, mặc dù thường xuyên làm việc mà không được thưởng thù lao sớm. 

2. Người ủng hộ. 

Giai đoạn 1. 5%. Nhà tài trợ hạt giống thụ động ban đầu. 

Giai đoạn 2. 28%. Các nhà tài trợ thông qua bán hàng tư nhân đủ điều kiện và có thể bán công 

khai. 

3. Người hướng dẫn. (Cố vấn, Nhà phát triển, Người quảng bá, Người giám sát). Xin lưu ý rằng 

các yêu cầu hỗ trợ từ các danh mục con trong danh mục này có thể khác nhau đáng kể trước và 

sau khi dự án nhận được hỗ trợ tài chính đáng kể, nhưng một số cá nhân có thể làm việc ở cả hai 

giai đoạn. 

Giai đoạn 1. 10%. 

Giai đoạn 2. 10%. 

4. Kho bạc phi tập trung. 35%. Các thành viên cộng đồng được khuyến khích và khen thưởng khi 

tham gia vào sự phát triển tiến bộ của một tổ chức tự trị phi tập trung (DAO). Kho bạc phi tập 

trung dự kiến sẽ được quản lý bởi các hợp đồng thông minh và sự đồng thuận của cộng đồng.. 

3.4.3 Phân phối VTX 
Trong điều kiện thị trường tại thời điểm viết bài này, Volentix coi thời điểm, phương tiện và điều 

kiện phân phối VTX là một chức năng của bán trước tư nhân và và có thể bán công khai. Hãy theo 

dõi trang web của chúng tôi để có thông tin cập nhật. 
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3.5 TRIỂN KHAI NỀN TẢNG EOS.IO 
Các cân nhắc sau đây áp dụng cho việc triển khai sàn giao dịch VDex của chúng tôi trên nền tảng 

EOS.IO: Việc ký kết hợp đồng là có mất phí, nhưng sử dụng nó sẽ miễn phí. 

Các nhà phát triển dựa trên các mã thông báo tương thích với EOS.IO để triển khai hợp đồng thông 

minh. Sau khi hợp đồng đã được triển khai, mã thông báo bị khóa được trả lại. 

Các ứng dụng phi tập trung phân bổ bộ nhớ, CPU, băng thông và các tài nguyên khác cho các hợp 

đồng của chúng. 

Nhiều tin nhắn và nhiều tài khoản có thể được gán cho cùng một chuỗi. 

3.6 TÍCH HỢP BLOCKCHAIN 

3.6.1 Inter-Blockchain Communication 
EOS.IO được thiết kế để làm cho bằng chứng Inter-Blockchain Communication (IBC) trở nên dễ 

dàng. Đối với các chuỗi không đủ băng thông để xử lý bằng chứng IBC và thiết lập tính hợp lệ, có 

một tùy chọn mặc định cho các nhà tiên tri / ký quỹ đáng tin cậy. Với hợp đồng thông minh dựa 

trên EOS.IO, ví an toàn có nhiều chữ ký giữ tài sản trong ký quỹ có thể được sử dụng để thuyết 

phục bạn ký / xuất bản giao dịch dựa trên xác nhận của IBC từ chuỗi nguồn. 

3.6.2 Thông tin đa chuỗi 
Thông tin đa chuỗi có thể được chấp nhận khi thu được bằng cách tổng hợp các thang thời gian 

của blockchain theo thứ tự song song (với sự khác biệt về tần suất thay đổi trạng thái). Hệ thống 

này có thể chạy các bộ cân bằng tải đa chuỗi, trạng thái chuyển, đầu ra dữ liệu từ hợp đồng thông 

minh và thực hiện các giao dịch từ chuỗi khối bên ngoài. Khoảng cách khối tương đối, trạng thái 

toàn cầu tương đối và các sự kiện được đóng dấu thời gian được ghi vào sổ đăng ký toàn cầu để 

tối ưu hóa và xác nhận các giao dịch trước khi chúng thực sự xảy ra trong chuỗi của riêng chúng. 

Cách tiếp cận này cũng có thể được sử dụng để xác định sự trùng hợp của các khối sản xuất giữa 

các chuỗi để cung cấp tính thanh khoản cao hơn. [12] 

3.7 VẤN ĐỀ AN NINH 
Để bác bỏ một số giả định, chúng tôi dự định bắt đầu thử nghiệm an toàn sau giai đoạn tạo mẫu. 

Vấn đề bảo mật là vô cùng quan trọng đối với người dùng và phải được giải quyết. Các mối đe 

dọa bao gồm, ví dụ, kẻ tấn công thực thi mã độc trong giao dịch hoặc thao túng thứ tự giao dịch 

hoặc dấu thời gian của các khối. Trong các phần sau, chúng tôi sẽ xem xét các biện pháp bảo mật 

nhất định và các mối đe dọa và biện pháp bảo mật cụ thể. 

3.8 BIỆN PHÁP AN NINH 

3.8.1 Bảo đảm hợp đồng 
Giữ lại phần lớn số tiền trên một tài khoản bị trì hoãn thời gian được kiểm soát bởi một số chữ ký. 
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Sử dụng nhiều chữ ký trong ví nóng với một số quy trình / máy chủ độc lập kiểm tra tất cả các lần 

rút tiền, với lợi thế đồng thời là tạo danh sách các tài khoản đáng tin cậy 

Mở rộng thỏa thuận người dùng chỉ cho phép rút tiền từ các tài khoản được xác nhận bởi KYC / 

AML. 

Mở rộng thỏa thuận người dùng chỉ chấp nhận tiền gửi của các tài sản đã biết từ các tài khoản được 

xác minh bởi KYC / AML. 

Mở rộng hợp đồng người dùng yêu cầu thời gian chờ đợi 24 giờ bắt buộc cho tất cả các phát hiện. 

Sử dụng hợp đồng với ví phần cứng cho tất cả chữ ký, bao gồm rút tiền tự động. 

Cập nhật hợp đồng bị hỏng. 

Cho phép tùy chọn tạm dừng chức năng hợp đồng. 

Cho phép tùy chọn hoãn hợp đồng. 

3.8.2 Kiểm toán các quy trình giả mạo 
Phân tích các quá trình gian lận bằng trí tuệ nhân tạo sẽ được tích lũy và được tổng hợp. 

3.8.3 Ngẫu nhiên 
Giao thức RAFT tạo điều kiện ngẫu nhiên hóa bằng cách sử dụng các thời gian chờ khác nhau. 

3.8.4 Kiểm tra nhật ký 
Việc xác minh nhật ký được hỗ trợ bởi giao thức RAFT, phát hiện dị thường Numenta và nghiên 

cứu kịch bản. 

3.8.5 Giao dịch như Proof of Stake (TaPoS) 
Ngăn chặn giao dịch được phát trên các forks không bao gồm khối được chỉ định.  

Tín hiệu mạng mà một người dùng cụ thể và tỷ lệ đang ở một forks  nhất định. 

3.9 MỐI ĐE DỌA AN NINH VÀ BIỆN 

PHÁP KHẮC PHỤC 

3.9.1 Double spend 
Double Spend là một cuộc tấn công trong đó một gói tiền điện tử cụ thể được sử dụng trong nhiều 

giao dịch. 

Một cuộc đua xảy ra khi hai giao dịch xung đột được gửi đến mạng liên tiếp. 

Tấn công Finney nhắm đến pre-mines nhằm vào một giao dịch mỗi khối và chi tiêu các mã thông 

báo tương tự trước khi phát hành khối để hủy giao dịch.  
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Một cuộc tấn công 51% có thể được thực hiện bởi bất cứ ai sở hữu> 50% toàn bộ sức mạnh tính 

toán của mạng. Vị trí sở hữu đa số cho phép bạn hủy bỏ bất kỳ giao dịch nào và kiểm soát hoàn 

toàn sự lựa chọn của các giao dịch xuất hiện trong các khối. EOS.IO, Loopring và RAFT dường 

như ngăn chặn vấn đề này. Nếu nhà sản xuất của khối mất một khoảng thời gian không chính đáng 

hoặc không đủ lợi nhuận, thì quá trình này sẽ nằm trong danh sách đen. [5] 

3.9.2 Chạy trước 
Người đi trước đánh cắp một hoặc nhiều đơn hàng từ giao dịch sổ đặt hàng đang chờ xử lý. Cả 

EOS.IO và Loopring đều cung cấp các tính năng bảo mật trong đó các khóa được bảo vệ vì chúng 

không phải là một phần của giao dịch trong chuỗi và do đó, các bên khác không phải là chủ sở hữu 

không biết. Thông tin bí mật được sở hữu bởi nút thanh toán với sổ đặt hàng và mỗi nút sử dụng 

giải pháp riêng để giải quyết sổ đặt hàng, thể hiện mức độ phức tạp bảo mật khác.. 

3.9.3 Danh tính giả mạo 
Người dùng độc hại tạo danh tính giả để gửi một số lượng lớn các đơn đặt hàng nhỏ để tấn công 

các nút Loopring. Tuy nhiên, hầu hết các đơn đặt hàng này sẽ bị từ chối, vì chúng không mang lại 

lợi nhuận thỏa đáng khi so sánh. 

3.9.4 Thiếu cân bằng 
Người dùng độc hại ký và phân phối các đơn đặt hàng có giá trị không bằng 0, nhưng địa chỉ có 

số dư bằng không. Các nút theo dõi số dư thực tế, cập nhật các trạng thái thứ tự tương ứng và sau 

đó thả chúng.. 

3.9.5 Tấn công Timing 
Tấn công Timing là một lớp các cuộc tấn công cryptographic mà người quan sát bên thứ ba có thể 

xác định nội dung của dữ liệu được mã hóa bằng cách ghi lại và phân tích thời gian cần thiết để 

chạy các thuật toán cryptographic. Thuật toán RAFT ngăn chặn các cuộc tấn công Timing bằng 

cách sử dụng thời gian chờ ngẫu nhiên. 

3.10 KINH NGHIỆM NGƯỜI DÙNG 
Trọng tâm của chúng tôi là trải nghiệm người dùng. Chúng tôi muốn làm cho VTX và bốn trụ cột 

của Volentix - Venue, Verto, Vespucci và VDex - có thể truy cập được cho tất cả những ai muốn 

tham gia cộng đồng của chúng tôi. Chúng tôi hy vọng trải nghiệm này sẽ liên tục mang tính giáo 

dục, với các mô hình và trình mô phỏng để hỗ trợ các mối quan hệ UX/UI tuyệt vời. 

3.11 PHÂN CẤP THỰC SỰ 
EOS.IO là một cơ sở hạ tầng nguồn mở có thể mở rộng cho các ứng dụng phi tập trung. Mục đích 

của nó là để có một quy trình trung thực và minh bạch để lựa chọn các nhà sản xuất khối (BP) 

bằng cách sử dụng sự đồng thuận được ủy quyền dân chủ về xác nhận tham gia (DPoS). Đặc biệt 

là khi một hệ thống như vậy mới bắt đầu lan rộng, sẽ có những trục trặc. Do đó, một số mức độ 

tập trung còn lại là không thể tránh khỏi và cần thiết. Nhưng triết lý chỉ đạo của chúng tôi là triết 
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lý phân cấp, và những nỗ lực không ngừng của chúng tôi nhằm giúp giảm sự phụ thuộc vào chính 

quyền trung ương. 

Ví dụ: ban đầu, chúng tôi dự định tạo một hệ thống để chọn các nút (khi giải quyết sổ đặt hàng), 

sẽ không sử dụng đồng hồ trung tâm chung hoặc DPoS, mà thay vào đó sẽ dựa trên thời gian chờ 

ngẫu nhiên để xác định các nhà lãnh đạo bầu cử (RAFT) hoặc biểu đồ chu kỳ được điều hướng ( 

DAG) trong giao thức PARSEC. 

3.12 KHÔI PHỤC HỆ THỐNG 
Các giao thức RAFT và PARSEC cung cấp một hệ thống đáng tin cậy để phục hồi trong trường 

hợp xảy ra lỗi nút. Các biện pháp an ninh cũng được cung cấp cho thương mại giữa và giữa các 

blockchain bản địa. Nếu mạch không thể được xác định, hệ thống sẽ sử dụng khối tiếp theo hoặc 

chặn theo mặc định. 

3.13 KIẾN TRÚC PHÁT TRIỂN 
Thông báo hàng ngày về các phát triển mã mới ảnh hưởng đến việc sử dụng tài sản kỹ thuật số cho 

thấy những lợi thế lớn của triết lý nguồn mở. Chúng tôi tại Volentix nhận ra rằng chúng tôi là 

những người nhận được nguồn tài chính khổng lồ được phân bổ bởi nhiều người tiên phong trong 

việc phát triển các ứng dụng cho tài sản kỹ thuật số trong thập kỷ qua. Bây giờ chúng tôi có cơ hội 

để thực hiện bước tiếp theo bằng cách tạo VDex, một trao đổi phi tập trung cho thế hệ giao dịch 

tài sản kỹ thuật số tiếp theo. 

4. SUY NGHĨ CUỐI CÙNG 
Tất cả chúng tôi tại Volentix dành công việc và ý tưởng của chúng tôi để phát triển một chương 

trình dựa trên sự trao quyền và độc lập. Nếu bạn muốn tham gia với chúng tôi trong bất kỳ khả 

năng nào, thì vui lòng thực hiện và vui lòng biết về các chủ đề trong tài liệu kỹ thuật này và các 

ấn phẩm Volentix bổ sung khi chúng tôi chia sẻ chúng với cộng đồng của chúng tôi. 

5. MỐC THỜI GIAN 
Hãy theo dõi để cập nhật và thông báo quan trọng khác trên trang web và mạng xã hội của chúng 

tôi. Cảm ơn bạn rất nhiều vì sự chú ý và quan tâm của bạn.. 

TỪ CHỐI TRÁCH NHIỆM 
Sách trắng này đã được chuẩn bị và soạn thảo cho mục đích thông tin. Các thông tin được cung 

cấp không yêu cầu được hoàn thành. Thông tin có thể được thay đổi toàn bộ hoặc một phần bất cứ 

lúc nào mà không cần thông báo trước. Volentix Labs có quyền sửa đổi, thay thế, xóa hoặc xóa 

bất kỳ và tất cả thông tin theo quyết định riêng của Volentix. Volentix Labs không tuyên bố hay 

bảo đảm, rõ ràng hay ngụ ý, liên quan đến tính chính xác hoặc tính đầy đủ của thông tin và từ chối 

rõ ràng mọi trách nhiệm pháp lý đối với bất kỳ loại nào đối với thông tin có hoặc không có. 

Volentix Labs yêu cầu mỗi độc giả đọc kỹ và đọc kỹ thông tin, cũng như tiến hành điều tra và phân 

tích thông tin độc lập, cũng như tìm kiếm lời khuyên chuyên nghiệp và lấy thông tin để đánh giá 
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thông tin. Theo ý kiến tốt nhất của Volentix Labs, không có cơ quan quản lý, chính phủ hoặc tổ 

chức thực thi pháp luật của bên thứ ba nào khác đã xem xét, đánh giá hoặc phê duyệt bất kỳ hoặc 

tất cả thông tin. Thông tin này không phải là một đề nghị hay yêu cầu dưới bất kỳ hình thức nào 

và không phải là cơ sở cho bất kỳ hợp đồng hoặc nghĩa vụ dưới bất kỳ hình thức nào. Bất kỳ tuyên 

bố nào được coi là dự đoán chỉ là vấn đề quan điểm và không người xem nào nên dựa vào bất kỳ 

tuyên bố nào như vậy hoặc vào bất kỳ hoặc tất cả thông tin theo bất kỳ cách nào. 
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