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COSMOS

20

Tı̀nh hı̀nh cá c ứ ng
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thá i Ethereum.

32

38
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Bản quyền © 2019 thuộ c về CoinGecko. Tấ t cả nộ i dung đã đượ c đăng ký Bản quyền. Lưu ý không có bấ t kỳ nộ i dung nào
của báo cáo được sao chép, cho thuê hoặc sử dụng bởi người đọc để đưa ra cá c khuyế n nghị đầ u tư cho bấ t kỳ cá nhân tổ
chứ c nà o.
Tất cả các số liệu, biểu đồ và đồ thị dựa trên dữ liệu được trích xuất từ www.coingecko.com (được lấy từ các nguồn của bên
thứ ba) trừ khi có quy định khác.
Lưu ý quan trọng: Mặc dù chúng tôi đã nỗ lực nhiề u nhấ t để đảm bảo mọ i dữ liệu và thông tin được thu thập từ các nguồn
đáng tin cậy và trình bày một cách chính xác nhất. Tuy nhiên, CoinGecko không chịu trách nhiệm cho bất kỳ lỗi hoặc sai sót
nào cho phân tích, báo cáo và kết quả đượ c nêu ra ở đây. Tất cả thông tin trong báo cáo này được cung cấp mộ t cá ch
nguyên trạng, không bảo đảm dưới bất kỳ hình thức nào. Tất cả thông tin được nêu ở đây chỉ phản ánh ý kiến/quan điể m của
CoinGecko với tư cách là người tổng hợp thông tin có sẵn mộ t cá ch công khai và không sử dụ ng như mộ t bá o cá o tư vấn tài
chính hoặc tư vấn chuyên môn khác mà cần phải có giấy phép. Không có bấ t kỳ ngụ ý , thông tin khuyế n cá o về đầ u tư nà o
cho người đọc, cá c độ c giả nên sử dụng thông tin mộ t cá ch thận trọng, tiến hành kiểm tra thêm cá c nguồ n tin tin cậ y trước
khi dựa vào bất kỳ thông tin nào trong tài liệu này. Sự hiện diện của các nhãn hiệu và nhãn hà ng thương mạ i của bên thứ ba
ở trong tài liệu này không thể hiệ n bất kỳ mối liên hệ nào đượ c chứng thực bởi CoinGecko và các bên thứ ba đó.
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Cá c phá t biể u từ Coingecko Founder
Năm 2018 là một năm khó khăn đố i vớ i hầ u hế t cá c nhà đầ u tư trong ngành công nghiệp tiền điện tử. Sau một năm với việ c tụ t giả m giá trị củ a thị trườ ng, hầu
hết chúng ta đều hy vọng rằng năm 2019 sẽ khở i sắ c hơn. Về nhiều mặt, quý đầu tiên của năm 2019 đã không gây thất vọng và chúng ta đã kết thúc quý I khi
giá Bitcoin chạm mốc 4.100 đô la. Con số này cao hơn khoảng 11% so vớ i giá trị từ đầ u năm nay mặc dù quá trı̀nh biế n độ ng giá đã không diễ n ra quá mạ nh mẽ
trong 3 thá ng đầ u năm.
Trong khoả ng thờ i gian nà y, có mộ t sự kiệ n đang chú ý là việ c Bitcoin kỷ niệm 10 năm thành lập vào ngày 3 tháng 1 năm 2019. Đây là một cột mốc quan trọng
đối với Bitcoin và chứng minh khả năng phục hồi của không chỉ sự sáng tạo của Satoshi mà cả ngành công nghiệp tiền điện tử. Trong bà i bá o cá o nà y, chúng tôi
sẽ xem xét các sự kiện lớn xảy ra vào tháng 1, tháng 2 và tháng 3.
Tháng 1 đã chứng kiến sự ra đời của Beam và Grin, hai đồng tiền rất được mong đợi, cá c dự á n nà y hướng đến sự riêng tư dựa trên đề xuất của MimbleWimble.
Mặc dù cả hai đồng tiền đều có chung khái niệm MimbleWimble, cả hai dự á n đã có những cách tiếp cận rất khác nhau trong việc thực hiện lộ trı̀nh củ a mı̀nh.
Quá trı̀nh ra mắ t củ a Grin mang lạ i nhiề u phấ n khı́ch cho thị trườ ng khi dự á n đượ c khở i độ ng mộ t cá ch khá công bằ ng vớ i rấ t nhiề u sự quan tâm dà nh cho việ c
Mining cá c nguồ n quỹ Token từ dự á n nà y.
Vào tháng Hai, chúng ta đã thấy Binance hồi sinh thị trường ICO và tạ o mộ t là n só ng mớ i cho cá c dự á n
Initial Exchang Offering (IEO) trở nên cự c kı̀ phổ biến. Khở i độ ng cho là n só ng nà y là dự á n Bittorrent đã rấ t
thà nh công khi quá trı̀nh mở bá n công khai hết trong vòng chưa đầy 15 phút. Tiế p đó là sự thà nh công của
Fetch.AI và Celer. Thành công của Binance Launchpad đã thu hút sự chú ý của tất cả các sàn giao dịch lớn
khác hiện đang phát hành cá c dự á n IEO của riêng họ.
Vào tháng 3, thị trường đã rất phấn khích vớ i sự ra mắt củ a Cosmos (ATOM), hứa hẹn sẽ làm cho các
blockchain có thể tương tác đượ c vớ i nhau. Tháng 3 cũng chứng kiến rất nhiều cuộc thảo luận xung quanh
việ c cá c khố i lượ ng giao dịch trên cá c sà n có thự c sự phả n á nh đú ng. CoinGecko đang tích cực làm việc để
có thể cung cấp cho người dùng nhiều dữ liệu hơn để đánh giá tốt hơn khả năng thanh khoản của cá c sàn
giao dịch. Chúng tôi sẽ sớm đưa ra đề xuất cải thiện tính minh bạch đố i vớ i các sàn giao dịch.
Hy vọ ng rằ ng trong thờ i điể m từ bây giờ cho đế n quý II chú ng ta sẽ có nhiề u thông tin tı́ch cự c và thú vị
hơn nữ a từ ngà nh công nghiệ p tiề n điệ n tử .

Bobby Ong
Co-founder

TM Lee

Co-founder
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CHUYÊN ĐỘNG THỊ TRƯƠNG
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Chuyể n độ ng thị trườ ng:
Tổ ng quan thị trườ ng Q1/2019

+16.23%

Mkt
Cap
(USD)

Đồ thị tổ ng giá trị vố n hó a thị trườ ng và khố i lượ ng giao dịch

Trade
Vol.
(USD)

Tổ ng vố n hó a thị trườ ng tăng
trưở ng trong Q1 2019

Quý I năm 2019 là mộ t thờ i gian
khá ổ n định củ a thị trườ ng vớ i độ
biế n độ ng khá thấ p. Tổ ng vố n hó a
thị trườ ng đã tăng trưở ng ổ n định
và kế t thú c quý I vớ i mứ c tăng
16%.
Khố i lượ ng giao dịch có xu hướ ng
tăng, tuy nhiên con số tăng đế n từ
việ c cá c số liệ u đượ c thố ng kê từ
nhiề u sà n giao dịch hơn . Ngoà i ra,
vớ i việ c xuấ t hiệ n cá c thông tin về
việ c khố i lượ ng giao dịch từ cá c
sà n giao dịch là “ả o” nên việ c tổ ng
hợ p về khố i lượ ng giao dịch không
thự c sự đá ng tin cậ y
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Chuyể n độ ng thị trườ ng:
Giá trị Top 5 theo vố n hó a trong Quý I
Quý I chứ ng kiế n đà tăng
trưở ng tố t củ a Top 5 cá c đồ ng Returns
tiề n xế p hạ ng theo vố n hó a
(%)
ngoà i trừ XRP. Litecoin đã tăng
hơn 100% giá trị trong quý I,
nhiề u dự đoá n đã đượ c đưa ra
về việ c giá trị Litecoin sẽ bắ t
đầ u giả m từ 07/08/2019.

Đồ thị tăng trưở ng giá trị củ a Top 5 trong Quý I

+11%
+8%
-11%
+66%
+103%
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Chuyể n độ ng thị trườ ng:

Phân phố i vố n hó a thị trườ ng củ a Top 30 đồ ng
tiề n có vố n hó a lớ n nhấ t
Khi mà hầ u hế t cá c Altcoin đề u
có đà tăng tố t, giá trị củ a Bitcoin
Dominance đã giả m 1.5%. BTC,
XRP và ETH gộ p lạ i đã giả m 5%
giá trị trong tổ ng vố n hó a thị
trườ ng..
Ngoạ i trừ EOS và Litecoin thı̀ hầ u
hế t cá c đồ ng tiề n cò n lạ i trong Top
10 đề u tụ t giả m giá trị theo tổ ng
vố n hó a thị trườ ng..
Trướ c ngà y 31/03/2019 thı̀ tổ ng
vố n hó a củ a Top chiế m khoả ng
91% tổ ng vố n hó a thị trườ ng.

-1.51%

-2.66%

-0.64%

-0.02%

+1.03%

-0.29%

-0.24%

+1.23%
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Market Dynamics:

Lịch sử thay đổ i xế p hạ ng Top-30 Coin
Q2 2018
vs Q1 2018

Q3 2018
vs Q2 2018

Q4 2018
vs Q3 2018

Q1 2019
vs Q4 2018

Q1 năm 2019 chứ ng kiế n 3
đồ ng tiề n mớ i lọ t và o Top 30.

Q1 có đà tăng
trưở ng tố t nhấ t
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Điể m nhấ n thá ng 2

MimbleWimble

_
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MimbleWimble

Giao thứ c bả o mậ t từ The Harry Potter
Điề u gı̀ đã
xả y ra?

Tháng 1 đã chứng kiến sự ra mắt
của Beam và Grin, hai loại tiền điện
tử rất được mong đợi sử dụng giao
thức MimbleWimble.

Tất cả ba thuật ngữ - Mimblewimble, Grin & Beam đã
đạt đến đỉnh cao về xu hướng tı̀m kiế m của Google và
đỉnh cao về mức độ phổ biến của chúng diễ n ra trong
thờ i gian giữa tháng 1 năm 2019.

Có gı̀ đặ c
biệ t?

MimbleWimble có thể được coi là một cải
tiến so với giao thức hoạt động hiệ n tạ i củ a
Bitcoin. Đặ c biệ t, nó là một đối thủ lớ n đối với
nhiều loại tiền điện tử tập trung vào quyền
riêng tư.

Tạ i sao nó gây ả nh
hưở ng truyề n
thố ng lớ n?

Mimblewimble đã thu hút được sự chú ý từ một số cá nổ i bậ t
trong thị trườ ng tiề n điệ n tử ngay cả trước khi ra mắt đồng tiền
Grin / Beam và phần giới thiệu của nó có phần giống với Satoshi.

Trong lịch sử, quyền riêng tư yêu cầu các lớp bổ sung
ngoài các giao thức cốt lõi, điề u nà y là m cho chú ng tăng
kı́ch thướ c và ảnh hưởng đến khả năng mở rộng theo nhiều
cách khác nhau. Một số khá c yêu cầu sức mạnh tính toán
bổ sung làm cho nó thự c tế không đượ c sử dụng thường
xuyên.
MimbleWimble là một giao thức giải quyết vấn đề riêng tư ở
cấp độ giao thức mà không cần bất kỳ tiện ích bổ sung nào.
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MimbleWimble

Giao thứ c bả o mậ t từ The Harry Potter
MimbleWimble là mộ t giao thứ c
MimbleWimble kết hợp một số đổi mới về mật mã cho phép cá c loại tiền điện tử đạ t khả năng riêng tư theo mặc định mà không cần
bất kỳ tiện ích bổ sung nào. Cùng với một số cải tiến khác giúp giảm kı́ch thướ c khố i, blockchain có thể được tồ n tạ i khá nhẹ . Một vài ví dụ
về các đổi mới là: (i) CoinJoin, (ii) Cut-through và (iii) Confidential Transactions
(i) CoinJoin
CoinJoin kết hợp đầu vào / đầu ra của các giao dịch và kết quả
làm xáo trộn người gửi / người nhận khiến người quan sát bên
thứ 3 gặp khó khăn trong việc xem ai đã gửi cái gì.

(iii) Confidential Transactions
Sử dụng Cam kết Pedersen qua đó dữ liệu (số tiền đã gửi) có thể được xác minh mà
không tiết lộ bất kỳ dữ liệu thực tế nào cho ngườ i quan sát bên thứ ba. Trong các thuật
toán đượ c thự c hiệ n rất đơn giản:
2+2=4;2+2-4=0
Điề u nà y chứng tỏ rằng không có đồng tiền mới nào được tạo ra và giao dịch là hợp lệ.
Mọi người có thể thấy đượ c số lượ ng đã được gửi. Bây giờ chúng ta thêm một yếu tố gây
mù, (50):
2 (50) + 2 (50) = 4(50)

(ii) Cut-throughs
Hãy tưởng tượng một loạt các giao dịch trong đó Alice, Bob và
Tom gửi tiền cho nhau và kết quả là tạo ra nhiều đầu vào và đầu
ra chiếm không gian - đó là những gì xảy ra trong Bitcoin.
MimbleWimble Rush Cut-through tổng hợp tất cả chỉ còn 1 đầu
vào & đầu ra, chuyển sang kích thước blockchain nhỏ hơn và khả
năng mở rộng tốt hơn.

Với điều này, miễn là cả hai bên đều biết yếu tố gây mù và từ đó họ có thể dễ dàng tìm
ra số tiền thực sự được gửi, trong khi các nhà quan sát bên thứ 3 không thể thấy số tiền
đã được giao dịch, nhưng có thể xác minh rằng đó là một giao dịch hợp lệ.

Bạ n có thể tı̀m
hiể u thêm cá c
hướ ng dẫ n
khá c tạ i đây

Giớ i thiệ u về BEAM

Đà o Grin - Bminer

Grin - Core Wallet

Đà o Grin - GGM

Grin - Wallet 713

Grin - FAQ
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MimbleWimble
Ai sẽ sử dụ ng nó ?

Hai dự á n đượ c triển khai khá phổ biến của Giao thức Mimblewimble, Grin và Beam có ý thức hệ và mục đích rất khác nhau:

Ngà y ra mắ t

3rd Jan 2019 (no ICO)

15th Jan 2019 (no ICO)

Quá trı̀nh thự c thi

- Cơ sở mã hó a C++
- Kı́ch hoạ t giả i phá p 2 lớ p(Atomic swaps, Timelocked transactions etc.)

-Cơ sở mã hó a Rust
- Không có giả i phá p 2 lớ p. Tố i thiể u và tậ p trung và o
giao dịch.

Mụ c đı́ch

Lưu trữ giá trị mộ t cá ch bả o mậ t

Quả n trị và tà i trợ

Beam Foundation, Gây quỹ bở i Beam Treasury

Chı́nh sá ch tiề n tệ

- 80% dà nh cho Miners
- 20% dà nh cho Beam Treasury trong 5 năm đầ u tiên

Mining

Equihash – mụ c đı́ch chố ng lạ i ASICs về dà i hạ n

Chu kỳ Cuckoo- sử dụ ng GPU trướ c và sau 1 năm sẽ
trở nên thân thiệ n hơn vớ i ASICs.

Block time/Nguồ n cung

1 minute, ~263 triệ u cho nguồ n cung tố i đa

1 minute, cung cấp vô hạn với 60 Grin mỗi phút

(Sau 5 năm, 100% sẽ dà nh cho Miner và 0% dà nh cho Beam
Treasury))

Lạ m phá t, mong muố n đượ c sử dụ ng như mộ t loạ i
tiề n tệ
Dự a trên cá c chiế n dịch từ cộ ng đồ ng, nguồ n quỹ
đượ c tạ o ra bở i quá trı̀nh đó ng gó p
100% dà nh cho Miners
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MimbleWimble

So sánh vớ i cá c đồ ng Coin khá c?
Chúng ta sẽ khám phá một trong
những câu hỏi phổ biến nhất khi nói
đến MimbleWimble - làm thế nào để
nó vượ t mặ t các đồng tiền hiện có?
Quyề n riêng tư:
Mặc dù khả năng mở rộng của
MimbleWimble có vẻ vượt trội hơn,
các tính năng bảo mật của chúng vẫ n
chưa thự c sự nổ i bậ t nế u đem vớ i
Monero hoặc Zcash đã tồn tại lâu hơn
Khả năng mở rộ ng:
nero & Zcash từng thực hiện các giải
pháp khả năng mở rộng của riêng
mình với nhiều cải tiến sẽ được xem
xét trong tương lai gần.

MONERO

ZCash

Beam/Grin

Giao thứ c riêng tư

Ring Signature / Giao
dịch riêng tư

zk-SNARKs

Mimblewimble

Kı́ch thướ c khố i cho
mỗ i giao dịch

~3 kb(1)

~2 kb (Shielded)(2)

~0.22 kb(3)

Có lớp bổ sung /
Qquas trı̀nh tính
toán cần thiết?

Có

Có , cho quá tı̀nh tı́nh toá n
theo giao thứ c
zk-SNARKs

Không

Nỗ lực mở rộng (đã
được thực hiện)

Bulletproofs (cải thiện
khoảng 80% so với
trước)

Giao thức Sapling - Cải
thiện hiệu suất bả o vệ
giao dịch

-

Kế hoạ ch mở rộ ng
trong tương lai

Giả i phá p 2 lớ p cho
khả năng tăng tố c độ
và mở rộ ng

Đề xuấ t vẫ n đang đượ c
xử lý

Giả i phá p 2 lớ p sẽ
sớ m đượ c thông bá o

MimbleWimble hiệ n đang đượ c xem như mộ t giao thứ c đang trong quá trı̀nh phá t triể n và hoà n thiệ n nên vẫ n cò n rấ t nhiề u thứ để là m!
(1)
(2)
(3)

https://ethereumworldnews.com/monero-xmr-becomes-bulletproof-transaction-fees-fall-by-97/
https://z.cash/upgrade/
https://medium.com/beam-mw/whats-the-difference-between-monero-zcash-and-beam-953eafd89354
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Điể m nhấ n thá ng 2
Initial Exchange Offerings (IEO)
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IEO vs ICO

Sự khá c biệ t là gı̀?
Initial Exchange Offerings (IEO) đã bắ t đầ u nổ i lên từ thá ng 02 năm nay vớ i nhữ ng khı́a cạ nh khá c biệ t vớ i ICO như sau:

Initial Exchange Offering (IEO)

Initial Coin Offering (ICO)

Website sà n giao dịch

Website tổ chứ c phá t hà nh Token

Đố i tá c mở bá n

Ngườ i dù ng Sà n giao dịch

Tổ chứ c phá t hà nh Token

Sà ng lọ c dự á n

Sà n giao dịch chiệ u trá ch nhiệ m

Không

Đố i tượ ng

Ngườ i dù ng sà n giao dịch đã xá c minh KYC

Nhà phá t hà nh Token sẽ yêu cầ u KYC từ
ngườ i tham gia

Marketing

Cá c nhà phá t hà nh Token có thể trự c tiế p
tiế p cậ n ngườ i dù ng từ sà n giao dịch và
cù ng vớ i sà n giao dịch quả ng bá .

Cá c nhà phá t hà nh Token phả i tự đi vậ n
độ ng Marketing

Ngay lậ p tứ c và đã bao gồ m cả phı́ Listing
dự á n

Không phả i ngay lậ p tứ c và quá trı̀nh
Listing phả i đà m phá n chi phı́ vớ i sà n giao
dịch.

Nơi đượ c mở bá n Token

Listing lên sà n giao dịch
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Binance Launchpad
Nề n tả ng cho IEO

●
●
●

●
●
●
●

Token đượ c bá n và o 28/01/2019 (15:00 UTC)
59.4 Tı̉ trong số 990 tı̉ Token BTT đã đượ c phân
bổ trên sà n giao dịch
Tı̉ lệ giao dịch theo cá c đồ ng tiề n:
○
BNB (23.76 tı̉ BTT),
○
TRX (35.64 tı̉ BTT)
Vố n hó a riêng: USD 20,000
Vố n hó a kêu gọ i đượ c: USD 7.2 triệ u
Phiên bá n theo BNB kế t thú c trong 13m 25s
Phiên bá n theo TRX kế t thú c trong 14m 41s

Binance Launchpad là nền tảng củ a Binance để thực hiện IEO. Binance ra mắ t dự á n IEO
đầu tiên đầ u năm 2019 là Bittorrent, việc bán Token rất được mong đợi bởi nhà sá ng lậ p
TRON - Justin Sun. Việ c thà nh công củ a Bittorrent đã khiế n cho là n só ng IEO trở nên
nó ng hơn bao giờ hế t, lầ n lượ c cá c sà n giao dịch khá c bắ t đầ u ra mắ t cá c dự á n IEO củ a
riêng mı̀nh.

●
●
●
●
●
●
●
●
●

Mở bá n và o 25/02/2019 (14:00 UTC)
69.2 triệ u trong tổ ng sô ́1.15 tı̉ FET đượ c phân
bổ giao dịch trên sà n
Hỗ trợ mua bá n: chı̉ bằ ng BNB
Vố n hó a riêng: USD 3,000
Vố n hó a kêu gọ i đượ c: USD 6 triệ u
Bá n hế t trong vò ng 22 giây
24,000 tiề n cam kế t thỏ a thuậ n vớ i ngườ i dù ng
19,860 lệ nh mua đượ c đặ t
2,758 lệ nh đượ c nhậ n

●
●
●
●
●
●
●
●

Mở bá n và o 19/03/2019 (14:00 UTC)
597 triệ u trong tổ ng số 10 tı̉ CELR đượ c phân
bổ trên Binance Lab
Chı̉ mua bằ ng BNB
Vố n hó a riêng: USD 1,500 hoặ c tương đương
Kêu gọ i đượ c: USD 4 triệ u
Bá n hế t trong 17 minutes
39,000 lệ nh mua đượ c đặ t
3,129 lệ nh thà nh công

17

Initial Exchange Offering (IEO)
Cá c dự á n trên nề n tả ng Binance

Giá IEO : USD 0.00012
Giá kêt thú c quý (31 Mar 2019): USD
0.00076393
ROI : 536% (5.3x)

Giá IEO : USD 0.0867
Giá kế t thú c quý I(31 Mar 2019): USD
0.200191
ROI: 130.9% (1.3x)

Giá IEO : USD 0.0067
Giá kế t thú c qu(31 Mar 2019): USD
0.01963062
ROI: 192.99% (1.9x)

Giá cao nhấ t: USD 0.00125
Lợ i nhuậ n cao nhấ t: 947% (9.4x)

Giá cao nhấ t: USD 0.4719
Lợ i nhuậ n cao nhấ t: 444% (4.4x)

Giá cao nhấ t: USD 0.0289
Lợ i nhuậ n cao nhấ t: 332% (3.3x)

IEO Price: $0.00012

IEO Price: $0.0867

IEO Price: $0.0067
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Initial Exchange Offering (IEO)
Cá c dự á n trên nề n tả ng khác.
PRIME

Jumpstart

Kêu gọ i đượ c USD 3.4 triệ u trong 19s
●
●
●
●
●
●

●

Mở bá n và o 26 03 2019
1.5 tı̉ trong tổ ng số 20 tı̉ TOP đã
đượ c phân bổ cho IEO
Giá IEO: USD 0.00177
130,000 ngườ i đã tham gia
3,764 mua đượ c
3 vò ng mua vớ i mứ c giá :
○ 0.000708 HT bá n trong 7s
○ 0.000852 HT bá n trong 5s
○ 0.001020 HT bá n trong 7s
Giá cao nhấ t: USD 0.0351 (18.8x)

Kêu gọ i USD 3.6 triệ u trong 7s
●
●
●
●
●
●

Mở bá n và o 03/04/2019
600 triệ u trong tổ ng số 10 tı̉
Token TOP đượ c phân bổ cho IEO
Giá IEO : USD 0.006
Khố i lượ ng mua thấ p nhấ t180
USD
Khố i lượ ng mua nhiề u nhấ t 3,600
USD
Giá cao nhấ t: USD 0.022 (2.6x)

Kêu gọ i USD 7 triệ u trong 10.4s
●
●
●
●
●
●
●

Mở bá n và o 02/04/2019
70 triệ u trong tổ ng số 283 triệ u
VBK đượ c phân bổ cho IEO
Giá IEO : USD 0.10
Khố i lượ ng mua max 20,000
USD
Khố i lượ ng mua min 10 USD
885 đã mua đượ c
Giá cao nhấ t: USD 0.3458 (3.4x)

Kêu gọ i USD 2.5 triệ u trong 1s
●
●
●
●
●
●

Mở bá n và o 10/04/2019
500 triệ u trong tổ ng số 10 billion
BLOC đã đượ c bá n
Giá IEO : USD 0.005
Khố i lượ ng mua tố i đa 1,000,000
BLOC
Khố i lượ ng tố i thiể u 100,000 BLOC
Giá cao nhấ t: USD 0.08999 (16.9x)

Cá c nề n tả ng IEO khá c.:

19

Điể m nhấ n thá ng 03

COSMOS
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Cosmos - Internet củ a Blockchains
Cosmos là gı̀?
Cosmos là một mạng lưới các blockchain độc lập có thể mở rộng và tương tác với nhau giống như
internet mà chúng ta biết ngày nay. Trước Cosmos, blockchain không thể giao tiếp với nhau và cũng cần
rất nhiều nỗ lực để xây dựng. Cosmos nhằm mục đích giải quyết những điều này với một tầm nhìn kỹ
thuật mới.

Cosmos vớ i 4 điể m nhấ n
1

Khả năng tương
tá c Blockchain

Các blockchains khác nhau có thể
tương tác được vớ i nhau trên
Cosmos

2

Tı́nh chủ quyề n

Mỗi blockchain được kết nối qua
Cosmos duy trì chủ quyền của mình
và độc lập hình thành sự đồng
thuận của riêng nó .

3

Phá t triể n ứ ng dụ ng

SDK Cosmos cung cấp khung
blockchain cho phép các nhà phát
triển tập trung vào việc xây dựng ứng
dụng.

4

Khả năng mở rộ ng

Cung cấp khả năng mở rộng theo chiều
dọc (1 ứng dụng cho mỗi blockchain) và
trong tương lai, khả năng mở rộng theo
chiều ngang (1 ứng dụng, đa blockchain)
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Điề u gı̀ là m Cosmos trở nên đặ c biệ t?
Khả năng tương tác Blockchain

Một blockchain có thể được coi như bao gồm 3 phần - Ứng dụng, Đồng thuận và Mạng lướ i.
Điều gì xảy ra khi mọi người xây dựng và chạy dApp của riêng họ trên Blockchain?

Bitcoin

Cosmos

Ứng dụng, đồng thuận và kết nối mạng lướ i đượ c trộ n chung vớ i nhau.
Khi đó bạ n hoặ c phả i tá ch riêng mọ i thứ ra hoặ c để chú ng tồ n tạ i cù ng
nhau. Nó giống như khi mọ i ngườ i đang cố gắng chạ y nhiề u ứ ng dụ ng
trên cù ng mộ t má y tı́nh vớ i mộ t dung lượ ng hạ n chế , quá trı̀nh nà y sẽ
là m cho quá trı̀nh xử lý trở nên chậ m chạ p và mấ t nhiề u thờ i gian.

1

2

6

3
5

Cosmos cho phép các blockchains riêng biệt giao tiếp với nhau (khả năng
tương tác blockchain) - nó sẽ tương tự như mọi người có máy tính của
riêng họ với Cosmos là ISP / relayer. Nghı̃a đen củ a nó là Internet của
Blockchains.

4

Cơ sở hạ tầng bị hạn chế
và tất cả mọi người cạnh
tranh cho cùng một tài
nguyên.

3
2

4

1

5

Mọi người đều có cơ sở hạ
tầng của mình và Cosmos
giúp tương tác để tạo ra
một mạng lướ i / internet
của các chuỗi khối.
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Cosmos là gı̀?

Bên trong Cosmos: Tendermint Core & Cosmos SDK
Tendermint Core
Công cụ mạ ng lướ i & đồ ng thuậ n
Tendermint Core là một gó i giải pháp xử lý mạ ng lướ i & đồng thuận trong
một blockchain. Các nhà phát triển hoàn toàn có thể tập trung vào phát
triển ứng dụng và tích hợp với lõi Tendermint một cách dễ dàng thông qua
Giao diện Blockchain của Ứng dụng Cosmos (ABCI).

Cosmos SDK
Tı́nh Modun
Một hệ sinh thái của các mô-đun cho phép các nhà phát triển dễ dàng
tạo ra các chuỗi khối cụ thể cho ứng dụng mà không cần phải viết mã
Code lạ i từ đầu.

Ứng dụng tự xác định cá c quy định và toà n quyề n kiể m soá t cá c quy định
đó .

Quá trı̀nh giao dịch tin cậ y

Bả o mậ t đố i tượ ng

Fork sẽ không bao giờ được tạo ra nếu hơn 1/3 các trình xác nhận đả m bả o
tin cậ y. Người dùng có thể chắc chắn các giao dịch của họ đã đượ c thự c
hiệ n ngay khi mộ t Block đượ c tạ o ra

Cơ chế quản lý có hai quy tắc để hạn chế một đối tượng lấy tham
chiếu đến đối tượng khác chỉ thông qua chuỗi tham chiếu có sẵn. Điều
này giới hạn tầ m ả nh hưở ng của các tương tác độc hại hoặc tấ n công
bất ngờ và làm tăng tính ổn định của hệ sinh thái.
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Giao tiế p củ a Cosmos

Giao thức truyền thông liên khối (IBC) & Giao diện ứ ng dụ ng chuỗ i khố i(ABCI)
Giao thứ c truyề n thông liên khố i
Các chuỗi dựa trên Tendermint có thể tương tác (truyền giá trị / dữ liệu)
bằng cách sử dụng Cosmos tựa IBC - một giao thức tận dụng tài nguyên
tức thì của Tendermint. Hãy tưởng tượng bạn đang cố gắng gửi 10 mã
thông báo ATOM từ chuỗi A đến chuỗi B:
Liên kế t
Khi chuyển khoản IBC được bắt đầu, 10
mã thông báo ATOM bị khóa trên chuỗi
A.
Bằ ng chứ ng
Bằ ng chứ ng cho việ c 10 ATOM được
liên kết đã được chuyển tiếp từ chuỗi A
sang chuỗi B.
Quá trı̀nh xá c nhậ n
Bằng chứng sẽ được xác minh trên chuỗi B
so vớ i nộ i dung từ chuỗ i A. Sau khi xác thực,
10 ATOM sẽ được tạo trên chuỗi B.

Các chuỗi khối dựa trên Tendermint giao tiếp qua IBC.

Giao diệ n ứ ng dụ ng chuỗ i khố i
Các ứng dụng phải có khả năng “giao tiế p” tiếng Anh với Giao thức
Tendermint để tận dụng các lớp kết nối và đồng thuận của nó. Giao
diện Blockchain ứng dụng (ABCI) cho phép điều đó xảy ra và hỗ trợ
mọi ngôn ngữ lập trình.

Lớ p ứ ng dụ ng

Java, C++, Go etc.

Đồng
thuận
Mạng lưới

Tendermint Core Engine
> Các ứng dụng sử dụng ABCI để liên lạc với Tendermint
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Điể m nhấ n quý I
Đuố c sá ng từ Lightning Network
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Chuỗ i tin cậ y Lighting Network
Nó bắ t đầ u như thế nà o?

Lightning Network là giao thức thanh toán 2 lớ p cho phép giao dịch tức thời, chi phí thấp giữa các nút tham gia trên mạ ng
lướ i. Giao thức ngoại tuyến này được sử dụng để mở rộng khả năng giao dịch củ a Bitcoin.
Chuỗi tin cậy Lightning Network hay Lightning Torch là một thử nghiệm xã hội được bắt đầu bởi người dùng Twitter
@hodlonaut vào ngày 19 tháng 1 năm 2019 nhằ m giới thiệu khả năng Mạng lướ i Lightning của Bitcoin. @hodlonaut bắt đầu
chuỗi bằng cách thanh toán 100.000 satoshi cho @ fartface2000. Mỗi người dùng tiếp theo nhận được Lightning Torch sẽ
thêm 10.000 satoshi cho người tiếp theo.
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Lightning Network Trust Chain
Thố ng kê cá c chı̉ số thú vị

Tổ ng số bướ c nhả y: 291
Tổ ng số ngườ i nhậ n duy nhấ t: 281

Tổ ng số ngà y: 83 (19 January - 11 April 2019)
Tổ ng số quố c gia: 56
“ngọ n đuố c” đã bị đá nh cắ p 2 lầ n nhưng cuố i cù ng đã đượ c cộ ng đồ ng thắ p lên trở lạ i

Tạ i bướ c nhả y số # 78, @ r0ckstardev đã tăng LN
Torch từ 910.000 satoshi lên 2.000.000 satoshi khi
gửi tới @JackMallers trên máy bay..
Sources:

Đá nh cắ p “ngọ n đuố c”
Bướ c nhả y số #17
Từ @ruben_johansen đế n @SerWisdom69
250,000 satoshis (USD $9.19)

Đá nh cắ p “ngọ n đuố c”
Bướ c nhả y số #119
Từ @KlausLovgreen đế n
@eduard_btc
2,510,000 satoshis (USD $86.47)

https://www.takethetorch.online/Torch | https://docs.google.com/spreadsheets/d/1lyMcG2kGvcbNOIKYXEfTvSH8831L_HOdxN3kQWbqwzo/edit#gid=0
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Lightning Network Trust Chain
Nhữ ng người nhận Lightning Torch đáng chú ý

Bướ c nhả y #139

Andreas M. Antonopoulos

Bướ c nhả y #150
Jack Dorsey
Twitter CEO

Tá c giả Mastering Bitcoin
“Ví dụ thú vị về thử nghiệm
“Tôi đang giữ ngọ n đuố c đây!” #BitcoinTwitter trên Mạng lướ i Lightning.
⚡”
🔥”

Bướ c nhả y #228

Công ty Tài sản kỹ thuật số
Fidelity
Chúng tôi và nhóm nghiên cứu của chúng
tôi tại Trung tâm Công nghệ Ứng dụng
Fidelity đã nhận được #LNTorch ⚡từ
@Wiz. Chúng ta nên truyền nó cho ai?
#LNTrustChain

Bướ c nhả y #159

Bướ c nhả y #185
Changpeng Zhao

Bướ c nhả y #198

Riccardo Spagni

Nhà phá t triể n chủ chố t Monero

Binance CEO

The Keiser Report Co-Host

tôi đang có ngọn đuốc #LNTrustChain,
sẵn sàng chuyển nó cho @SatoshiLite
từ độ cao 37000ft trên không trung

“Rõ ràng, tôi đang cầm ngọn đuốc tạ i thờ i
điể m nà y. Tôi nên gửi nó cho ai tiếp theo?”

“#LNTrustChain đã nhậ n đượ c bở i
#KeiserReport!!”

Bướ c nhả y #232

Bướ c nhả y #188

Blockstream Co-founder

Adam Back

Tôi có một ngọn đuốc :) Rất tuyệt vời khi nhı̀n thấ y
các triển khai có thể tương tác và mạng lưới phát
triển nhanh đến mức nào. Ngọn đuốc đang bắt đầu
đến gần giới hạn wumbo. Đơn hà ng tiếp theo sẽ là
0,0369 btc và tiế p tụ c cuộ c phiêu lưu

Stacy Herbert

Bướ c nhả y #233

Bướ c nhả y #273

Reid Hoffman

Charlie Lee

Shapeshift CEO

Greylock Parners

Litecoin Creator

“Xác nhận đã nhận. Tôi chưa bao
giờ nắm trong tay nhiều sức mạnh
như vậy ... Tôi sẽ nghĩ đến mục
tiêu tiếp theo sao cho phù hợp.”

“Cảm ơn về Ngọn đuốc. Thật
tuyệt khi thấy Lightning tăng tốc
các trường hợp sử dụng và chấ p
nhậ n Bitcoin

Tôi đang cầm ngọn đuốc. Ai muốn nó?!
Gửi ngay cho tôi một hóa đơn 4,11 triệu
satoshi. Hoặc tôi cũng có thể hoán đổi
nguyên tử thành 4,11 triệu litoshis. 😂”

Erik Voorhees
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Lightning Network Trust Chain

Trả i nghiệ m củ a Coingecko khi nhậ n đượ c “ngọ n đuố c”
Bướ c nhả y #219
CoinGecko
CoinGecko đã nhận được Lightning Torch từ @labitcoineta ở Argentina.
Chúng tôi đã gửi 3.550.000 satoshi (137,50 USD) cho một bà cụ 88 tuổi ở Brooklyn, New York.

Trích dẫn từ @Hodlonaut Người tạo ra chuỗi tin cậy
Lightning Network
LNTrustChain đượ c bắt đầu như một thı́ nghiệ m vui
mà không có mục tiêu đặt ra ban đầu. Tôi suy nghı̃
rằng đây sẽ là một cách tuyệt vời để cộng đồng
tương tác và hào hứng với LN. Mọ i thứ ngà y cà ng trở
nên rõ ràng về bản chất toàn cầu, nguyên tắc và hữu
ích của cộng đồng Bitcoin cũ ng như bản chất cách
mạng và tı́nh tức thời của Lightning Network. Tấ t cả
thứ đó kết hợp thành đố ng củ i khô chỉ chờ được đốt
cháy bởi thứ gì đó và rự c lên như mộ t ngọ n đuố c.
Cuộc hành trình đã vượt qua trí tưởng tượng điên rồ
nhất của tôi. Nó cũng đã giới thiệu những gì có thể là
lời hứa lớn nhất của BTC / LN, để mang mọi người
trên khắp thế giới lại gần nhau hơn. Một lời cảm ơn
chân thành đến tất cả những người đã tham gia, giúp
đỡ hoặc chỉ theo dõi trong suốt ba tháng qua. Tôi sẽ
không bao giờ quên đượ c điề u nà y trong suố t cuộ c
đờ i.
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CoinGecko cậ p nhậ t NFT
ALL NEW

forum.nftgecko.com
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NFTGecko.com

Forum đầ u tiên tậ p trung về Non-Fungible Tokens (NFT)
ALL NEW

forum.nftgecko.com

Giới thiệu NFTGecko.com, một
diễn đàn dành cho cộng đồng
Token không thay thế (NFT).
NFT là một loại Token đặc biệt,
duy nhất, không thể thay thế và
không thể thay thế cho nhau. Các
dự án hàng đầu trong không gian
NFT là Crypto Kitties,
Decentraland và Axie Infinity.
CoinGecko đã thử nghiệm với NFT
và cam kết giúp phát triển cộng
đồng NFT với diễn đàn đầ u tiên
tập trung vào NFT.
.
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X

Cá c ứ ng dụ ng phi tậ p
trung (dApps)
Cung cấ p bở i
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Tó m lượ c thị trườ ng dApps Q1
Tấ t cả

ETH

X

EOS

Steem

TRON

Tổ ng số lượ ng Dapps

1,953

1,343

341

82

187

Số lượ ng Dapps đang
hoạ t độ ng

1,304

752

326

69

157

504

276

108

29

91

Cá c Dapps mớ i
Số ngườ i dù ng
đang hoạ t độ ng

819,677

186,544

262,450

66,936

Số ngườ i dù ng mớ i

586,949

114,122

163,310

23,396

Số giao dịch

291,031,508

Khố i lượ ng (theo Token gố c)
Khố i lượ ng
(Theo USD)
①

5,189,613

176,559,323

①

17,511,061

303,747
286,121
91,771,511

——

1,549,998 ETH

582,662,174 EOS

36,592,924 STEEM

57,830,736,249 TRX

$ 3,234,433,726

$202,218,095

$1,657,138,524

$13,202,861

$1,361,874,246

Users who only take actions such as login or browse content in Steem Apps won't be recorded on the Steem blockchain and these users won't be recorded as a user in this report.
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Tó m lượ c thị trườ ng dApps Q1

X

1,304 Active Dapps - 752 Ethereum, 326 EOS, 69 Steem, 157 TRON.
Dapps đang hoạ t
độ ng
All

Dapps mớ i

Số giao dịch

Volume (USD)

Ngườ i dù ng
hoạ t độ ng

Ngườ i dù ng
mớ i

1,304

504

291,031,508

3,234,433,726

819,677

586,949

Gambling

413

179

223,211,140

2,743,079,622

440,429

348,747

Game

301

88

35,810,635

35,682,012

129,808

97,685

High-risk

226

117

1,474,994

16,498,846

33,942

28,501

Others

94

43

3,698,655

12,731,332

84,489

80,930

Social

78

19

8,920,118

254,710

116,796

74,965

Exchange

76

23

16,610,234

331,155,304

142,448

93,496

Tools

49

18

444,353

2,125,930

16,218

12,260

Finance

44

14

719,390

92,803,985

32,354

26,959

Art

23

3

141,989

101,985

10,502

9,742
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Tó m lượ c thị trườ ng dApps Q1
All
Q1 số lượ ng ngườ i
dù ng hoạ t độ ng
Tổ ng số
ngườ i dù ng

819,677
2,386,867
Q1 New: +586,949

Ngườ i dù ng không
hoạ t độ ng

34.34%

# địa chı̉ Main Net

64,568,513
Q1 New: +9,753,896

% số ngườ i dù ng
Dapp %
(*) So sá nh vớ i dữ liệ u hằ ng
năm từ 2018

ETH

X

EOS

Steem

TRON

186,544

262,450

66,936

303,747

1,151,657

334,480

542,777

357,953

Q1 New: +114,122

16.20%

60,105,639
Q1 New: +8,234,592

3.70%

1.92%

13%↑

4%↓

Q1 New: +163,310

Q1 New: +23,396

Q1 New: +286,121

78.47%

12.33%

84.86%

895,490

1,252,206

2,315,178

Q1 New: +264,934

37.35%
38%↑

Q1 New: +72,206

43.35%
2%↓

Q1 New: +1,182,155

15.46%
144%↑
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Q1 biể u đồ mứ c độ tăng trưở ng
ngườ i dù ng

X

Tổ ng cộ ng 586,949 ngườ i dù ng mớ i

Ethereum 114,122

EOS 163,310

Ethereum

EOS

Steem 23,396

Steem

TRON 286,121.

TRON
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Tổ ng kế t Dapp trong Q1

X

1,304 Dapps đang hoạ t độ ng
504 Dapps mớ i
Tổ ng khố i lượ ng giao dịch $3,234,433,726
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Điể m nhấ n chı́nh trong hệ sinh thá i Ethereum:
EthHub
Cent
Bounties.Network
Kyber
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Điểm nổi bật của hệ sinh thái Ethereum
Trong phần này, chúng ta sẽ khám phá 4 dự án khác nhau, mỗi dự án với các lợ i
điể m bán hàng độc nhất cho toàn bộ Hệ sinh thái Ethereum nói chung.

Social
Cent
Education
EthHub

Ethereum

Work
Bounties Network

Liquidity
Kyber Network
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EthHub - Trung tâm thông tin Ethereum
EthHub nhằm mục đích hợp nhất tất cả
thông tin Ethereum để trở thành một
nguồn tham khảo đáng tin cậy. Hiện tại
có hơn 15.000 người dùng trên EthHub
kể từ khi ra mắt vào ngày 3 tháng 1 năm
2019.

Họ c hỏ i (Tà i liệ u)

Lắ ng nghe (Bả n thu)

Đọ c (Bả n tin)

Các trang phổ biến nhất trên
EthHub có liên quan đến Ethereum
2.0 và các giải pháp mở rộng của
nó như Serenity, Shending, PoS,
eWASM, Plasma, Raiden, v.v.
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Cent: Mộ t nề n tả ng mạ ng xã hộ i ưu đã i
Cent

là một mạng xã hội đượ c xây dự ng dựa trên thu
nhập. Đây là một mạng xã hội với cơ chế phần thưởng được
xây dựng cho phép người khở i tạo và người đóng góp nội
dung được thưởng cho những nỗ lực xây dự ng của họ.

Người dùng có thể kiếm phần thưởng bằng các cơ chế sau:
Seeding: Seeding là cách để người tạo bài đăng kiếm tiền trực
tiếp từ người theo dõ i của họ. Khi bạn thự c hiệ n Seeding với
ETH, 25% ETH của bạn sẽ ngay lập tức chuyển đến người tạo
bài đăng. 75% ETH còn lại của bạn sẽ đượ c gử i đế n cho
những người đã Seeding trước bạn.
Tiền boa: Tất cả các câu trả lời có thể được trả tiề n “boa” từ
nhữ ng ngườ i dù ng khá c.
Trả lời: Nếu tiền thưởng được đính kèm vào bài đăng và tiền
thưởng vẫn còn tồn tại, bạn sẽ nhận được một phần tiền
thưởng nếu những người dù ng ngườ i Vote cho bı̀nh luậ n củ a
bạ n lên đầ u.
Sắp xếp: Chọn câu trả lời hay nhất trong hai câu trả lời được
trình bày sẽ cho bạ n cơ hộ i kiế m đượ c tiề n. Tiền thưởng sẽ
được phân phối cho những người Trả lời và Sắp xếp cá c câu
trả lờ i đó .
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Cent – Nề n tả ng mạ ng xã hộ i ưu đã i
Mứ c độ chấ p nhậ n sử dụ ng từ ngườ i dù ng
Tổ ng số lượ ng Seeding từ ngườ i dù ng kể từ thờ i điể m
thá ng 11 năm 2018

Người dùng thự c hiệ n Seeding hơn 15.797 lần. Hơn 60 ETH
đã Seeding. Có hơn 11.000 người dùng Cent từ 186 quốc gia
khá c nhau.

Khoả ng 600 kênh thanh toá n đã đượ c mở trên Cent

Cent cho phép người dùng bắt đầu kiếm ETH mà không cần ví Web3.
Số dư của người dùng được định kỳ xử lý trên chuỗ i khố i và chỉ có thể
được sử dụng với khóa riêng của người dùng. Hơn 300k giao dịch
ngoài chuỗi đã được tích lũy cho đến nay.
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Mạ ng lướ i Bounty

Cá c chương trı̀nh Bounty và cá c công việ c Online cho Freelancer
Mạng lướ i Bounty trao quyền cho con người để khuyế n khı́ch và tự tổ
chức, từ cá c hoạ t độ ng tự do cho đến cá c hoạ t độ ng có cơ sở , tổ chứ c.
Mạng lướ i Bounty cho phép người dùng tạo dự án, cộng tác và được trả
tiền để thực hiện công việc trong bất kỳ lı̃nh vự c nà o

Anh chụ p mà n hı̀nh củ a cá c chương trı̀nh bounty đang hoạ t
độ ng trên mạ ng lướ i

Hơn 1.600 người dùng đã hoàn thành cá c chương trı̀nh tiền thưởng (Bounty) bằng
việ c sử dụ ng hợp đồng thông minh. > 3% trong số tất cả người dùng Ethereum
Dapp đã sử dụng Giao thức Bounty.
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Mạ ng lướ i Bounty

Số lượ ng cá c Bounty đã phá t hà nh và số lượ ng hoà n thà nh
Giao thức mạng lướ i Bounty là một trong 5 hợp đồng thông minh Ethereum được sử dụng nhiều nhất (không
bao gồm các trò chơi và sà n giao dịch) và đã chứng kiến sự tăng trưởng liên tục trong việc sử dụng.

(Optional) You can explain your chart here
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Mạ ng lướ i Bounty

Quá trı̀nh chấ p nhậ n và phân bổ trên mạ ng lướ i
Phần lớn việc sử dụng Mạng lướ i Bounty đến từ Gitcoin - nơi mà cá c
chương trı̀nh tiề n thưở ng vớ i mã nguồ n mở được cung cấp bởi giao
thức Bounties Network. Các nhiệm vụ liên quan đến nguồn mở
(Open-source) chiếm hơn 85% cá c chương trı̀nh Bounty đã đượ c tạ o.

Hợp đồng thông minh Bounties Network hỗ trợ thanh toán
bằng bất kỳ Token nào chạ y trên nề n tả ng Ethereum. Trong
khi ETH vẫn là lựa chọn hàng đầu cho các nhà phát hành
Bounty, DAI đã dầ n dầ n trở nên phổ biến hơn.
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Kyber Network

Các tính năng chính và các mốc thờ i điể m quan trọng
Các cột mốc gần đây:

Kyber Network là một giao thức thanh khoản trên
chuỗi (On-chain) mà quá trı̀nh tổng hợp thanh khoản
đượ c thự c hiệ n từ mộ t phạ m vi rộ ng cá c nguồ n dự
trữ .
Giao thức cho phép quá trı̀nh hoán đổi cá c Token phi
tập trung được tích hợp vào bất kỳ ứng dụng nào mà
các nhà phát triển có thể xây dựng.

Tháng 3 năm 2019: KyberSwap đã tích hợp trình duyệ t blockchain EnjinX
và ra mắt các tính năng mới như Cảnh báo giá và xây dự ng ứng dụng di
động của riêng nó
Tháng 2 năm 2019: Giới thiệu Dự án Waterloo - Cầu nối thực tế phi tập
trung giữa Ethereum và EOS.
Tháng 1 năm 2019: Đã giúp khởi chạy WBTC (Gói Bitcoin) - một sáng kiến
do cộng đồng chủ trı̀ để mang lại tı́nh thanh khoản Bitcoin cho Ethereum.
Tháng 1 năm 2019: Ví Enjin tích hợp Kyber cho các giao dịch hoán đổi
trong ví

Cá c đặ c trưng chı́nh củ a giao thứ c Kyber:
●

●
●
●

Xử lý trên chuỗ i:: quá trı̀nh xử lý đượ c thự c hiệ n ngay trên
chuỗ i
Giao dịch tin cậ y: Giao dịch tin cậ y và minh bạ ch
Dễ sử dụ ng:Tı́ch hợ p nhiề u tı́nh năng vớ i giao diệ n thân thiệ n
Tı́ch hợ p liề n mạ ch:: tích hợp dễ dàng với DApps vì không cần
tương tác với các thành phần ngoài chuỗi

Số lượ ng Dapps đã đượ c tı́ch hợ p: 56
Số lượ ng Wallet đã đượ c tı́ch hợ p: 20
Số lượ ng Tokens đã List:
71
Top cá c đồ ng Coin đượ c giao dịch:
ETH, DAI, MKR, ENJ, KNC, TUSD, BAT

Cá c ứ ng dụ ng phổ biế n:
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Follow Us
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Báo cáo này được dịch sang tiếng Việt bởi:
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Đối tác chính thức của CoinGecko tại Việt Nam:
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THE END
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