
 

1. PENGANTAR 

Volentix memperkenalkan VDex, yang dirancang sebagai exchange aset digital terdistribusi yang 

terdesentralisasi dengan perhatian pada pengalaman pengguna dan pengembangan komunitas 

dan pengaturan. Dengan menggunakan teknologi yang sudah ada dan merencanakan protokol 

baru yang selektif dengan prioritas pada keamanan, kecepatan, otentikasi, kemudahan 

penggunaan, skalabilitas, dan dukungan multi-aset, VDex bertujuan untuk memfasilitasi transaksi 

peer-to-peer dengan mengumpulkan aplikasi  portofolio yang terdesentralisasi yang dibangun 

pada smart contracts EOS.IO.  

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

Tujuan VDex mengantisipasi kesesuaian persyaratan desain Volentix dengan teknologi yang 

tersedia yang dilapis pada sistem operasi terdesentralisasi EOS.IO. Kami bermaksud menguji 

asumsi kami dengan membuat prototipe melalui perangkat lunak EZEOS khusus, yang kami buat 

dan disesuaikan dengan close command line tools EOS.IO. Perangkat lunak ini berada di: 

https://github.com/Volentix/ezeos 

2. VOLENTIX 

Ekosistem Volentix akan berada di atas empat pilar, rangkaian inisialisasi aplikasi yang secara 

khusus dikenal sebagai Venue, Verto, Vespucci, dan VDex. 

2.1  VENUE 

Venue direncanakan sebagai platform komunitas dinamis yang merekrut dan menyelaraskan 

anggota komunitas Volentix untuk memfasilitasi distribusi VTX, aset digital ekosistem Volentix, 

dan untuk mempromosikan inisiatif Volentix. Baru-baru ini diluncurkan dalam pengujian beta, 

Venue memungkinkan pengguna untuk menerima VTX dalam exchange, misalnya, untuk 

berpartisipasi dalam mengembangkan komunitas yang berdedikasi, mengirimkan perbaikan bug, 

dan mengklaim bounty. Leaderboards dan live metrics mencerminkan partisipasi pengguna. 

Kampanye signature pertama diluncurkan di https://bitcointalk.org/forum pada 13 Juli 2018. 

Silakan kunjungi https://venue.volentix.io untuk informasi lebih lanjut. 



2.2 VERTO 

Verto sedang dibangun sebagai dompet multi-mata uang yang digunakan dengan pertukaran 

terdesentralisasi VDex dan bermaksud untuk memfasilitasi pemeliharaan pribadi dan manajemen 

lokal kunci pribadi dan publik dalam transaksi peer-to-peer, dengan tujuan untuk menghilangkan 

risiko kerugian dari saham yang terkait dengan kegagalan traumatis dari operator pusat. Verto 

berencana untuk menggunakan sistem smart contracts untuk mempertahankan bagian di antara 

dua klien perdagangan, operasi paling sederhana yang dilakukan dengan atomic swaps.[1] 

2.3 VESPUCCI 

Vespucci digambarkan sebagai mesin analisis yang dapat diakses melalui antarmuka yang mudah 

digunakan dengan harta karun berupa historis data pasar yang real time, seperti peringkat aset 

digital dan analisis sentimen. Kami ingin memberdayakan pengguna dengan alat untuk membuat 

grafik dan membandingkan aset digital yang dapat diperdagangkan, untuk mengakses dan 

mengurai historis catatan perdagangan, untuk merencanakan tren dan pola, dan untuk 

memantau dan menilai perkembangan perangkat lunak sumber terbuka. Vespucci berusaha 

membawa data pasar yang relevan ke ujung jari anda dan penuh percaya diri dengan 

mengumpulkan informasi yang saat ini tersebar di blockchain, situs web, ruang obrolan, dan 

exchange yang berbeda.  

2.4 VDEX 

Pilar keempat Volentix, Vdex Exchange, adalah platform aset digital yang dapat diperdagangkan 

yang diperkenalkan secara rinci dalam whitepaper ini. Untuk kemudahan dan keamanan 

penggunaan, kami merencanakan VDex untuk berintegrasi dengan dompet pribadi Verto anda 

dan antarmuka Vespucci. Kami berharap VDex bisa mengelola transaksi yang melibatkan VTX dan 

berbagai aset digital dan blockchain yang masih ada dari waktu ke waktu di seluruh dunia. Kami 

sedang mengembangkan Venue sebagai tambahan tambahan terutama untuk memberi insentif 

dan mendorong inisiatif berbasis VTX. 

 

3. ARSITEKTUR 

3.0.1 Sistem Operasi 

Kami telah mengevaluasi berbagai sistem operasi sebagai kandidat untuk substruktur pertukaran 

VDex kami. Meskipun kami menghargai pekerjaan yang dilakukan oleh sejumlah pemimpin yang 

mapan dalam aset digital dan teknologi blockchain, di antara para pelopor tersebut, karya EOS.IO 

sebagai kerangka kerja sistem operasi yang dapat digunakan untuk aplikasi terdesentralisasi, 

menurut kami, sebagai contoh. Perangkat lunak ini menyediakan akun, otentikasi, basis data, 

komunikasi yang tidak tersinkron, dan penjadwalan di seluruh kluster. Komponen dan protokol 

sudah dibangun ke dalam platform, dan subset dapat digunakan untuk memenuhi persyaratan 

VDex kami. VDex awalnya akan mendapat manfaat dari fitur standar yang ditawarkan oleh EOS.IO 

seperti pembuatan akun dan dompet dan pemulihan kunci yang dicuri, tetapi kami berencana 



selanjutnya untuk menerapkan protokol untuk pembuatan pertukaran terdesentralisasi melalui 

kontrak EOS dan alat lainnya. [2] Berikut ini ringkasan metodologi yang mendorongnya: 

Context Free Actions 

Sebagian besar teknik skalabilitas yang diusulkan oleh Ethereum (Sharding, Raiden, Plasma, State 

Channels) menjadi lebih efisien, dapat diparalelkan, dan praktis sambil memastikan komunikasi 

antar-blockchain yang cepat dan skalabilitas yang tidak terganggu. Context Free Action 

melibatkan perhitungan yang hanya bergantung pada data transaksi, dan bukan pada status 

blockchain. 

Binary/JSON conversion 

Kontrak EOS menggabungkan pembacaan JSON oleh manusia dengan efisiensi biner. 

Parallelization and optimization 

Memisahkan otentikasi dari aplikasi memungkinkan waktu transaksi lebih cepat dan 

meningkatkan bandwidth. Blok EOS.IO dilaporkan diproduksi setiap 500ms. 

Web Assembly(WASM) 

Web Assembly memungkinkan aplikasi Web berkinerja tinggi dan juga mengamankan setiap 

aplikasi pada sandbox sendiri, di mana fungsionalitas VDex memperoleh akses jaringan, 

pembatasan namespace filesystem, dan eksekusi berbasis aturan yang diberlakukan. 

Rust/C++ contracts 

Bahasa pemrograman yang terkenal dan populer C++ tampak sangat cocok untuk WASM. C++ 

memiliki dukungan dan pustaka debugging yang sangat matang. Basis kode EOS menggunakan 

template secara bebas, dan C++ memungkinkan penggunaan templat dan operator yang 

berlebihan untuk menetapkan proses validasi unit yang bebas biaya. Program ini menginisialisasi 

ulang untuk membersihkan keadaan pada awal setiap pesan, keuntungan khusus yang 

merampingkan formulasi smart contracts. Framework WebAssembly secara otomatis menolak 

setiap transaksi yang menggunakan memori secara tidak akurat. Jika alokasi memori dinamis 

diperlukan, pengguna bisa ke smart pointers karena kontrak EOS.IO menggunakan C++14. Perlu 

dicatat bahwa implementasi pertama dari teknologi PARSEC Directed Acyclic Graph (DAG) 

diharapkan berada di Rust. 

3.0.2 Basis data dan skema pendefinisian pesan 

Kontrak layanan distandardisasi untuk menyediakan ukuran baseline interoperabilitas dan di 

antara sistem yang berbeda dengan harmonisasi model data. Memang, prinsip desain Kontrak 

Layanan Standar menganjurkan bahwa kontrak layanan didasarkan pada model data standar. 

Analisis dilakukan pada persediaan layanan blueprint untuk mengetahui dokumen bisnis yang 

umum terjadi yang dipertukarkan antar layanan. Dokumen-dokumen bisnis ini kemudian 

dimodelkan dengan cara standar. Pola Skema Kanonis mengurangi kebutuhan untuk aplikasi pola 

desain transformasi model data.[3]  



3.0.3 Komunikasi Antar Kontrak 

Data dibagi antara kontrak melalui oracle, yang, "dalam konteks blockchain dan smart contracts, 

adalah agen yang menemukan dan memverifikasi kejadian di dunia nyata dan mengirimkan 

informasi ini ke blockchain untuk digunakan oleh smart contracts.” [4]  

Setiap node akan memiliki salinan yang identik dari data ini, untuk digunakan dalam perhitungan 

smart contracts. Daripada smart contracts berfungsi untuk menarik data, sebaliknya oracle 

mendorong data ke blockchain. Dalam contoh blockchain, sebagian besar pembacaan data 

dilakukan melalui "model" polling untuk memantau status blockchain dan melakukan tindakan 

responsif tertentu. 

3.0.4 Sidechains 

Dalam EOS.IO, penerbitan aset digital menciptakan sidechain, yang merupakan mekanisme yang 

muncul memungkinkan aset digital dari satu blockchain untuk secara aman digunakan dalam 

blockchain terpisah dan kemudian pindah kembali ke blockchain asli. Efisiensi pemrosesan 

dipromosikan dengan membuat beberapa sidechains. Sebuah TCP seperti saluran komunikasi 

antara blockcains berbeda mengevaluasi bukti. Untuk setiap pecahan (unit eksekusi paralel dalam 

siklus), pohon merkle yang seimbang dibangun dari komitmen ini untuk menghasilkan akar 

merkle bersama sementara; hal ini dilakukan untuk kecepatan komputasi paralel. Header blok 

berisi akar pohon merkle yang seimbang, daunnya adalah akar dari pohon-pohon shard merkle 

individual.[2] 

3.0.5 Likuiditas 

Aset digital liquid jika mudah dijual atau dibeli dalam volume perdagangan biasa tanpa dampak 

jangka pendek yang signifikan pada harga pasar yang berlaku. Untuk mencapai status tersebut, 

secara tradisional setiap aset yang dapat diperdagangkan harus melampaui ambang volume 

perdagangan yang cukup untuk mendukung stabilitas. Secara khusus, kami mengantisipasi 

mengadopsi metodologi berikut: 

Protokol loopring dengan penggunaan kontrak EOS.IO bertindak sebagai node.[5] 

Algoritme Bancor digunakan untuk menghadirkan stabilitas pada aset digital.[6] 

Beralih antara protokol ini dan HTLC (atomic swaps) menurut analisis Vespucci pada jaringan 

VDex. 

3.0.6 Hashed Timelock Contracts (Atomic Swaps) 

Hashed Timelock Contracks (HTLC) [1] adalah smart contract yang memungkinkan pelaksanaan 

transaksi terikat waktu. Pengguna akan ditawari periode penguncian variabel untuk transaksinya, 

dengan diskon biaya transaksi sebagai ganti untuk memilih periode penguncian yang lebih lama. 

 

 



3.1   TOPOLOGI JARINGAN 

3.1.1 Nodes 

Node adalah endpoints dari pertukaran VDex. Fungsinya: 

1. Bertindak sebagai portal ke VDex melalui dompet Verto. 

2. Menggabungkan informasi buku pesanan. 

3. menentukan buku pesanan. 

4. Mengelola pembatalan pesanan. 

5. Menetapkan waktu tunggu untuk protokol RAFT. 

6. Memulai kontrak untuk pesanan yang telah diisi. 

Node mendapatkan porsi dari biaya untuk setiap transaksi. Jika seorang pengguna memiliki 

dana yang cukup dan memiliki rekam jejak yang baik, dompet Verto miliknya dapat 

bertindak sebagai simpul. 

3.1.2 Aggregators 

Agregator VDex mendedikasikan server Volentix untuk simulator dan tujuan keamanan. 

Salah satu fungsinya adalah untuk menarik log dan memesan pesanan dari node ke 

representasi yang didistribusikan untuk memori temporal hirarkis sebagai analisis intrusi [7] 

untuk mendeteksi anomali dalam sistem. Agregator juga akan menjadi tuan rumah untuk 

komponen lain seperti metachain ledgers dan blockchain scrapers.  

3.1.3 Latency 

EOS.IO memiliki konfirmasi blok latensi yang rendah (0,5 detik). [5] Tingkat latensi ini dapat 

dipertahankan dalam transaksi dengan blockchain lain jika rantai tersebut mengakui latensi 

yang serupa. Tetapi pada dasarnya transaksi hanya secepat rantai yang lebih cepat dalam 

persamaan. Sudah diketahui dengan baik, misalnya, bahwa blok Bitcoin membutuhkan 

sekitar sepuluh menit untuk diproses. Menerima hash transaksi tidak berarti transaksi 

dikonfirmasi; yang hanya berarti bahwa node menerima transaksi tanpa kesalahan, 

meskipun umumnya ada kemungkinan besar produsen blok lainnya akan menerimanya. 

3.2  BUKU PESANAN 

Buku pesanan adalah daftar perintah beli-dan-jual catatan VDex dari pengguna. Mesin 

pencocokan menggunakan buku pesanan untuk menentukan pesanan mana yang dapat 

dipenuhi. Protokol Loopring memungkinkan untuk menyesuaikan struktur data buku 

pesanan. [5] Wadah yang disediakan oleh EOS.IO dapat digunakan untuk kinerja yang 

optimal.[8] 

3.2.1 Struktur Data 

Menggunakan Loopring Protocol FIFO (first-in first-out) circular buffer, node dapat 

mendesain buku pesanan mereka untuk menampilkan dan mencocokkan pesanan pengguna. 

Metode ini mengikuti model OTC, di mana pesanan terbatas diposisikan hanya berdasarkan 

harga. [5] Dengan mereferensikan EOS.IO persistence API, buku pesanan bisa mengambil 



keuntungan dari wadah multi-indeks yang kuat yang dibagikan di antara node melalui akun 

EOS.IO yang sama. 

3.2.2 Buku Pesanan On-Chain  

Buku pesanan on-chain adalah catatan penawaran yang berada di dompet (node) yang 

dipilih untuk menyelesaikan buku pesanan. Berada dalam basis data persisten pada setiap 

node yang berlangganan ke akun yang sama seperti semua node lainnya. 

3.2.3 Buku Pesanan Off-Chain  

Berada di agregator, buku pesanan offline berfungsi untuk simulator dan tujuan keamanan. 

 

3.2.4 Proses penyelesaian buku pesanan yang terdesentralisasi 

Untuk tujuan desentralisasi, node akan bergantian menyelesaikan buku pesanan. 

Penyelesaian node harus ditentukan oleh protokol dan semua entri buku pesanan dari 

semua node harus tersedia untuk node yang diselesaikan. Kami percaya mekanisme 

konsensus RAFT [9] dan PARSEC [10] menawarkan solusi efektif. RAFT adalah algoritma yang 

bagus dan mudah diterapkan.[7] PARSEC lebih baru dan lebih efisien, menggunakan 

teknologi Directed Acyclic Graph (DAG) dan menghilangkan kebutuhan untuk menyalin log. 

3.3   PENYELESAIAN PESANAN 

Wadah pesanan mengandung unsur-unsur yang lazim dari transaksi pasar keuangan 

konvensional. Memanfaatkan teknologi FIFO untuk merancang buku pesanan, VDex 

bermaksud untuk memeriksa pesanan, inventaris, dan rasio pengisian, serta membatasi 

pesanan dan pembatalan. 

3.4   VTX 

3.4.1 Penerbitan dan Penggunaan VTX 

VTX adalah aset digital asli yang akan dikeluarkan dan digunakan pada pertukaran 

terdesentralisasi VDex. Saat ini kami berencana untuk menggunakan kontrak eosio.token 

dari framework EOS.IO untuk membuat 2,1 miliar token VTX EOS.IO-compliant dengan 

pasokan 1,3 miliar. VTX akan memiliki beragam kegunaan, misalnya: 

Untuk memberikan reward kepada peserta dalam proses konsensus dan dalam kampanye 

Venue. 

Untuk membayar dan mendistribusikan biaya transaksi di bursa VDex. 

Untuk menyerahkan dan vote proposal ke ekosistem Volentix, menggunakan voting yang 

dialokasikan untuk pemegang VTX. 

Mempertaruhkan dukungan untuk meninjau proposal dan melaksanakan proyek. 



Untuk memberi insentif kepada pengguna agar berpartisipasi dalam penyelesaian buku  

pesanan dengan menjadi node melalui dompet Verto mereka. 

Untuk memberikan insentif kepada pengguna untuk mengunci dana selama > 24 jam dengan 

transaksi HTLC tim-bound. 

3.4.2 Alokasi VTX  

Sebuah ekosistem aset digital membutuhkan serangkaian konstituen manusia fundamental 

tertentu yang menggembalakan proyek ke depan.[11] Penting untuk memberi kompensasi 

kepada individu-individu tersebut untuk partisipasi mereka. Tunduk pada penyesuaian, 

Volentix saat ini mengharapkan alokasi berikut: 

1. Kontributor. 12%. Sejumlah individu, sama dengan pendiri, yang menyumbangkan 

wawasan, waktu, dan bakat, meskipun sering bekerja tanpa kompensasi awal. 

2. Pendukung. 

Tahap 1. 5%. Pendanaan awal seed pasif. 

Tahap 2. 28%. Pendanaan melalui pra-penjualan privat yang berkualitas dan 

kemungkinan penjualan publik. 

3. Fasilitator. (Penasihat, Pengembang, Promotor, Kustodian). Perhatikan bahwa 

persyaratan untuk bantuan dari subkategori dalam kategori ini bisa berbeda secara 

signifikan sebelum dan sesudah proyek menerima dukungan pendanaan yang cukup 

besar, tetapi individu tertentu dapat melayani selama kedua tahapan. 

Tahap 1. 10%. 

Tahap 2. 10%. 

4. Bendahara terdesentralisasi. 35%. Anggota komunitas memberikan insentif dan reward atas 

partisipasi dalam pengembangan progresif dari Decentralized Autonomous Organization 

(DAO). Bendahara yang terdesentralisasi diperkirakan akan dikelola oleh smart contracts dan 

konsensus komunitas. 

3.4.3 Distribusi VTX  

Mengingat kondisi pasar pada saat penulisan whitepaper ini, Volentix sedang 

mempertimbangkan waktu, sarana, dan syarat dan ketentuan distribusi VTX sebagai fungsi 

dari pra penjualan privat dan kemungkinan penjualan publik. Harap pantau web kami untuk 

pembaruan informasi. 

 

3.5  DEPLOY PLATFORM EOS.IO  

Pertimbangan berikut ini relevan untuk mendeploy pertukaran VDex pada platform EOS.IO: 

Mendeploy kontrak memiliki biaya tetapi gratis untuk digunakan. 

Pengembang mempertaruhkan token yang memenuhi syarat EOS.IO untuk mendeploy . 

Setelah kontrak di deploy, token yang terkunci dikembalikan. 



Aplikasi terdesentralisasi mengalokasikan memori, CPU, bandwidth, dan sumber daya lain 

untuk kontrak mereka. 

Beberapa pesan dan multi akun dapat ditetapkan pada thread yang sama. 

3.6  INTERAKSI BLOCKCHAIN  

3.6.1 Komunikasi Antar Blockchain 

EOS.IO dirancang untuk membuat bukti Inter-Blockchain Communication (IBC) yang ringan. 

Untuk rantai dengan kapasitas yang tidak mencukupi untuk memproses bukti IBC dan 

menetapkan validitas, ada opsi untuk default ke oracle/escrows tepercaya. Dengan smart 

contract berbasis EOS.IO, dompet multi-signature dipercaya memegang aset di escrow dapat 

digunakan untuk meyakinkan penandatangan/penerbitan transaksi berdasarkan bukti IBC 

dari rantai asal. 

3.6.2 Informasi Multi-Blockchain 

Informasi multi-blockchain yang komprehensif bisa didapatkan dengan menggabungkan 

timeline blockchain secara paralel (dengan varians dalam frekuensi perubahan status). 

Sistem ini dapat memicu load balancing multi-rantai, status transfer, menarik output data 

dari smart contracts, dan mengeksekusi transaksi blockchain asing. Jarak blok, keadaan 

global relatif, dan peristiwa dicatat pada buku global ledger untuk mengoptimalkan dan 

mengkonfirmasi transaksi sebelum benar-benar terjadi pada rantai asli. Pendekatan ini juga 

dapat digunakan untuk menentukan produksi blok yang bertepatan antara rantai untuk 

mengakses likuiditas yang lebih besar.[12] 

3.7 PERHATIAN PADA KEAMANAN 

Untuk menyingkirkan asumsi-asumsi tertentu, kami bermaksud untuk memulai pengujian 

keamanan setelah tahap pembuatan prototipe. Masalah keamanan merupakan hal yang 

sangat penting bagi pengguna dan harus ditangani. Ancaman meliputi, misalnya, penyerang 

yang mengeksekusi kode berbahaya dalam transaksi atau memanipulasi urutan transaksi 

atau blok timestamp. Di bagian berikut, kami membahas langkah-langkah keamanan 

tertentu dan ancaman keamanan tertentu dan perbaikan. 

3.8  TINDAKAN KEAMANAN 

 3.8.1 Kemanan kontrak 

Menyimpan sebagian besar dana dalam akun yang tertunda dan multi-signature.  

Menggunakan multi-signatures pada hot wallet dengan beberapa proses independen/server 

mengecek ulang semua penarikan, dengan manfaat bersamaan membuat daftar akun 

tepercaya. Menerapkan kontrak khusus yang memungkinkan penarikan hanya untuk akun 

yang diverifikasi KYC / AML. 

Mendeploy kontrak khusus yang hanya menerima deposit dari aset yang diketahui dari akun 

yang diverifikasi oleh KYC / AML. 



Mendeploy kontrak khusus yang membutuhkan periode tunggu 24 jam wajib untuk semua 

penarikan. 

Memanfaatkan kontrak dengan dompet perangkat keras untuk semua penandatanganan, 

termasuk untuk penarikan otomatis. 

Mengupgrade kontrak yang rusak. 

Menyertakan kemampuan untuk menghentikan sementara fungsi kontrak. 

Menyertakan kemampuan untuk menunda tindakan kontrak. 

3.8.2 Proses pengauditan penipuan 

Analisis Artificial intelligence dari proses-proses jahat akan terakumulasi dan berada pada 

para agregator. 

3.8.3 Pengacakan 

Protokol RAFT mempromosikan pengacakan dengan memanfaatkan berbagai waktu 

timeout. 

3.8.4 Inspeksi Log 

Pemeriksaan log difasilitasi oleh protokol RAFT, deteksi anomali Numenta, dan investigasi 

skrip. 

3.8.5 Transaction as Proof of Stake (TaPoS) 

Mencegah pemutaran ulang transaksi pada forks yang tidak menyertakan blok yang 

direferensikan. 

Memberi sinyal pada jaringan bahwa pengguna dan stake tertentu berada di fork khusus. 

3.9 ANCAMAN DAN PERLINDUNGAN KEAMANAN 

3.9.1 Double spend 

Double spend adalah serangan di mana saham cryptocurrency tertentu dipakai lebih dari 

satu transaksi. 

Serangan race terjadi ketika dua transaksi yang saling bertentangan dikirim secara cepat ke 

dalam jaringan. 

Serangan Finney melakukan pra-tambang satu transaksi ke dalam blok dan mengeluarkan 

token yang sama sebelum melepaskan blok untuk membatalkan transaksi tersebut. 

51% serangan dapat dipasang oleh siapa pun yang memiliki > 50% dari total daya komputasi 

jaringan. Posisi kepemilikan mayoritas memungkinkan pembalikan dari setiap transaksi dan 

memungkinkan kontrol total pemilihan transaksi yang muncul dalam blok. EOS.IO, Loopring, 

dan RAFT muncul untuk mencegah masalah ini. Jika produsen blok mengambil jumlah waktu 



proses yang tidak masuk akal atau tidak cukup menguntungkan, maka prosesnya masuk 

daftar hitam.[5] 

3.9.2 Front running 

Front runner steals mencuri satu atau lebih pesanan dari transaksi buku pesanan yang 

tertunda. Baik EOS.IO dan Loopring menawarkan solusi di mana kunci-kunci dilindungi 

karena mereka bukan bagian dari transaksi on-chain, dan karena itu tetap tidak diketahui 

oleh siapapun selain pemiliknya. Hanya buku pesanan yang menyelesaikan node yang 

memiliki informasi sensitif, dan setiap node menggunakan solusi yang berbeda untuk 

menyelesaikan buku pesanan, memperkenalkan tingkat kerumitan lain untuk meningkatkan 

keamanan.  

3.9.3 Forged identities 

Pengguna jahat membuat identitas palsu untuk mengirim sejumlah besar pesanan kecil 

untuk menyerang node Loopring. Namun, sebagian besar pesanan ini akan ditolak karena 

tidak menghasilkan laba yang memuaskan ketika dicocokkan. 

3.9.4 Insufficient Balance 

Pengguna jahat menandatangani dan menyebarkan pesanan yang nilainya bukan nol tetapi 

alamatnya memiliki saldo nol. Nodes memantau saldo aktual, memperbarui status urutan ini 

sesuai, dan kemudian membuangnya. 

3.9.5 Timing attack 

Serangan waktu adalah kelas serangan kriptografi di mana pengamat pihak ketiga dapat 

menyimpulkan isi data terenkripsi dengan merekam dan menganalisis waktu yang 

dibutuhkan untuk menjalankan algoritma kriptografi. Algoritma RAFT mencegah serangan 

waktu dengan menggunakan keacakan dari timeout. 

3.10 PENGALAMAN PENGGUNA 

Fokus kami pada pengalaman pengguna adalah yang utama. Kami ingin membuat VTX dan 

empat pilar Volentix - Venue, Verto, Vespucci, dan VDex - mudah diakses dan dapat 

digunakan oleh semua orang yang ingin bergabung dengan komunitas kami. Kami berharap 

pengalaman itu terus menjadi pendidikan juga, dengan templat dan simulator untuk 

mendukung hubungan UX/UI yang superior. 

3.11  DESENTRALISASI YANG SEBENARNYA 

EOS.IO adalah infrastruktur bersumber terbuka dan skalabel untuk aplikasi yang 

terdesentralisasi. Tujuannya adalah proses pemilihan Block Producer (BP) yang adil dan 

transparan dengan menggunakan konsensus  Democratic Delegated Proof of Stake (DPoS). 

Khususnya seperti sistem yang mulai berkembang biak, akan ada gangguan. Oleh karena 

itu, beberapa tingkat sentralisasi yang dipertahankan tidak dapat dihindarkan dan 

diperlukan. Tetapi filosofi panduan kami adalah salah satu desentralisasi, dan upaya 



berkelanjutan kami ditargetkan untuk mendorong pengurangan ketergantungan pada 

otoritas pusat. 

Contohnya, awalnya kami berencana untuk mendirikan sistem untuk memilih node (ketika 

menyelesaikan buku pesanan) yang tidak akan menggunakan pembagian jam pusat 

bersama atau DPoS tetapi akan didasarkan baik pada timeout acak untuk penentuan 

pemimpin dalam pemilihan (RAFT) atau pada Directed Acyclic Graph (DAG) dalam protokol 

PARSEC. 

3.12 PEMULIHAN SISTEM 

Protokol RAFT dan PARSEC menyediakan sistem yang kuat untuk pemulihan dalam kasus 

kegagalan node. Tindakan keamanan juga disediakan untuk perdagangan antara dan di 

antara blockchain asli. Jika sebuah rantai menentang identifikasi, sistem default ke blok 

berikutnya atau kunci waktu singkat. 

3.13 MENGEMBANGKAN ARSITEKTUR 

Pengumuman harian perkembangan kode baru yang berdampak pada penggunaan aset 

digital mengungkapkan manfaat luar biasa dari filosofi kode sumber terbuka. Kami di 

Volentix mengakui kami adalah penerima manfaat dari sumber daya keuangan yang sangat 

besar yang didedikasikan oleh banyak penggerak awal untuk mengembangkan aplikasi aset 

digital selama dekade terakhir. Kami sekarang memiliki kesempatan untuk mengambil 

langkah berikutnya dengan menciptakan VDex, pertukaran terdesentralisasi untuk generasi 

selanjutnya dari transaksi aset digital. 

 

4.  KESIMPULAN GAGASAN 

Kami semua di Volentix mendedikasikan pekerjaan dan wawasan kami untuk mengembangkan 

program yang didasarkan pada pemberdayaan dan kemandirian. Jika anda memiliki gagasan 

untuk bergabung dengan kami, dalam kapasitas apa pun, maka silakan lakukan dan teredukasi 

tentang topik yang terkandung dalam whitepaper ini dan publikasi Volentix tambahan saat kami 

membagikannya dengan komunitas kami. 

 

5.  TIMELINE 

Harap pantau web dan media sosial kami untuk pembaruan informasi dan pengumuman penting 

lainnya. Terima kasih banyak atas perhatian dan minat anda. 

 

 

 



DISCLAIMER 

Whitepaper ini dipersiapkan, dan disajikan, hanya untuk tujuan informasi. Informasi yang disajikan 

tidak dimaksudkan untuk komprehensif. Informasi dapat berubah secara keseluruhan atau sebagian 

setiap saat tanpa pemberitahuan. Volentix Labs berhak untuk mengubah, mengganti, membuang, 

atau menghapus setiap dan semua informasi atas kebijaksanaan tunggal dan eksklusif Volentix. 

Volentix Labs tidak membuat pernyataan atau jaminan, tersurat maupun tersirat, mengenai 

keakuratan atau kelengkapan informasi dan secara tegas menolak setiap dan semua 

pertanggungjawaban apa pun dan semua jenis apa pun atas informasi yang terkandung atau tidak 

terkandung di dalamnya. Volentix Labs meminta setiap pembaca untuk membaca informasi secara 

lengkap dan seksma, dan melakukan penyelidikan independen dan analisis informasi, dan untuk 

mencari dan memperoleh nasihat profesional untuk tujuan mengevaluasi informasi. Untuk 

pengetahuan tentang Volentix Labs, tidak ada badan pengawas, pemerintah, atau lembaga penegak 

pihak ketiga lainnya yang telah meninjau, mengevaluasi, atau menyetujui sebagian atau seluruh 

informasi. Informasi ini bukanlah penawaran atau permintaan apa pun jenisnya dan tidak 

membentuk dasar untuk kontrak atau komitmen apa pun. Setiap pernyataan yang dianggap sebagai 

harapan dimasa yang akan datang semata-mata merupakan pendapat, dan tidak ada audien yang 

harus mengandalkan pernyataan semacam itu atau pada bagian atau semua informasi dengan cara 

apa pun. 

 

CATATAN KAKI 

1. K. Kurokawa, Atomic cross chain transfer, an overview, (2015). 

2. EOS.IO, Eos.io technical white paper v2, (2018). 

3.. T. Earl, Soa principles of service design, (2016). 

4. blockchainhub.net, blockchain-oracles, (2017). 

5. F. Zhou, Wang, Loopring: A decentralized token exchange protocol, (2018). 

6. G. B. Eyal Hertzog, Guy Benartzi, Bancor protocol: Continuous liquidity for cryptographic tokens 

through their smart contracts, (2018). 

7. L. Lamport, The part time parliament, (1998). 

8. D. Larimer, eosio.boot telegram chat, (2018). 

9. J. O. Diego Ongaro, In search of an understandable consensus algorithm, (2018). 

10. F.  .  .  .  .  .                                                col for asynchronous, reliable, 

secure and efficient consensus (parsec), (2018). 

11. Dane Keller Rutledge, Fundamental Human Constituents of a Digital Assets Ecosystem (DAE). 

(2018). 

12. BlockColliderTeam, Block collider white paper, (2018). 



REFERENSI TAMBAHAN 

Aelf, A multi-chain parallel computing blockchain framework, (2018). 

ARK, A platform for consumer adoption, (2018). 

V. Buterin, Ethereum: a next generation smart contract and decentralized application platform, 

(2013). 

S. Cormier, A machine based societal model for curbing citizen cynicism, (2017). 16 17 

M. Duncan, Quale, Halo platform, (2018). 

S. D. K. M. T. S. H. Garcia-Molina, The eigentrust algorithm for reputation management in p2p 

networks, (2018). 

M. R. Garrick Hileman, Global cryptocurrency benchmarking study, (2017). 

Komodo, An advanced blockchain technology, focused on freedom, (2018). 

Q. Liquid, Providing liquidity to the non-liquid crypto economy, (2018). 

S. R. M.P.M-S, Aniket Kate Matteo Maffei, Concurrency and privacy with payment-channel networks, 

(2017). 

SingularityNET, A decentralized, open market and inter-network for ais, (2018). 

M. M. Timo Hanke and D. Williams, Dfinity technology overview series consensus system, (2018). 

A. B. Will Warren, 0x: An open protocol for decentralized exchange on the ethereum blockchain, 

(2017). 

G. Wood, Ethereum: A secure decentralised generalised transaction ledger.ethereum project yellow 

paper, (2014). 

Dane Keller Rutledge, Creating a Comprehensive Digital Assets Ecosystem (DAE), (2018). 


