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1.Tổng quan
1.1 Bối cảnh
Sự phát triển không ngừng của công nghệ blockchain kéo theo việc bùng nổ của các sàn giao
dịch tài sản kỹ thuật số mới nổi. Sàn giao dịch tài sản kỹ thuật số, mặc dù tương tự như các sàn giao
dịch chứng khoán truyền thống, cung cấp các dịch vụ khớp giao dịch được tiêu chuẩn hóa khớp trực
tiếp các lệnh giao dịch giữa người dùng, nhưng vìthiếu quy định vàkiểm tra vàsố dư, chúng thường
trở thành nguồn gốc của sự phạm pháp vàrủi ro. Với sự phát triển của công nghệ, ngành công nghiệp
hy vọng sẽ tạo ra những thay đổi cho môhì
nh hiện tại, nghĩa làkhai thác thực sự các đặc tí
nh của công
nghệ blockchain để hiện thực các giao dịch tài sản phi tập trung.
Hệ sinh thái giao dịch tài sản phi tập trung phải giải quyết một số vấn đề cơ bản: Một là, cách
giữ tài sản kỹ thuật số một cách an toàn. Hai là, cách tạo vàphân phối tài sản một cách tự do vàthuận
tiện để đáp ứng nhu cầu của ứng dụng. Thứ ba, cách thực hiện sổ lệnh phi tập trung, khớp giao dịch
cùng với việc cung cấp dịch vụ tạo thị trường tự động. Thứ tư, làm thế nào để đạt được các dịch vụ
thanh toán rõràng trong môi trường phi tập trung.
Cybex cam kết tạo ra một hệ sinh thái giao dịch phi tập trung hiệu quả, với bốn vấn đề cơ bản
nêu trên được giải quyết làhướng đi cốt lõi, cố gắng thực hiện con đường, logic kinh doanh, đặc điểm
kỹ thuật vàkiểm soát rủi ro liên quan đến giao dịch tài sản tập trung. Các cơ chế quản trị vàcông nghệ
như giao dịch tài sản vàxác thực danh tính, tạo ra các sản phẩm vàmôhì
nh kinh doanh mở rộng khác
nhau để tạo thành một vòng khép kí
n sinh thái. Cả cơ chế đồng thuận của blockchain vàhỗ trợ được
cung cấp bởi các hợp đồng thông minh để phát triển DAPP sẽ phục vụ các thành viên của hệ thống
Cybex vàsẽ cho phép cộng đồng sinh thái Cybex phân cấp đổi mới tài chính theo cách tự thúc đẩy.

1.2 DPoS, Nhân chứng, Đồng thuận
Cybex là một cơ quan tự trị phi tập trung, đảm bảo hoạt động của riêng
mình thông qua công nghệ blockchain được nâng cấp bởi BitShares và công cụ
graphene cơ bản của nó. Đồng thời, nó cung cấp một loạt giải pháp cho các công ty
thương mại hoặc nhà phát triển cá nhân để giúp họ chuyển đổi các doanh nghiệp
truyền thống của họ như trao đổi, xổ số, bỏ phiếu, đấu giávàbán vé, v.v sang phương
thức hoạt động phi tập trung. Sau khi gia nhập cộng đồng Cybex, các công ty thương
mại (bao gồm cả cổ đông công ty), các nhàphát triển cánhân vàngười dùng của họ
cuối cùng sẽ tạo thành một hệ thống tự trị phi tập trung, minh bạch, hiệu quả, an toàn
hơn để vận hành vàbảo trì
.
Cybex sử dụng cơ chế DPoS để đạt được sự đồng thuận. Nói một cách đơn
giản, DPoS làmột khối được tạo bởi các nhân chứng được bầu bởi tất cả người dùng
trong hệ sinh thái. Bất kỳ cổ đông nào cũng có thể tham gia vào cộng đồng Cybex và
có thể ủy quyền cho toàn bộ mạng miễn làsố phiếu bầu được đặt lên hàng đầu. Nếu
công suất do nút tạo ra không ổn định, thường xuyên có thời gian chết hoặc các
trường hợp khác, các cổ đông có thể bỏ phiếu cho nút thay thế để thay thế vị trícủa
họ bất cứ lúc nào.

1.2.1 Làm thế nào để hiểu về cơ chế DPoS
DPoS đáp ứng logic thiết kế để tối đa hóa lợi nhuận vàgiảm thiểu chi phí,
cụ thể là:
 Người giữ tiền tệ đã bỏ phiếu để chọn một nút khối;
 Tối đa hóa lợi nhuận của các chủ sở hữu;
 Giảm thiểu chi phíduy trìan ninh mạng;
 Tối đa hóa hiệu suất của mạng;
 Giảm thiểu chi phívận hành mạng.

1.2.2 Cách triển khai cơ chế DPoS
Các vấn đề màbất kỳ cơ chế đồng thuận nào cũng phải đưa ra câu trả lời
nhưng không giới hạn ở:
 Ai nên tạo khối cập nhật tiếp theo để áp dụng cho cơ sở dữ liệu?
 Khi nào nên sản xuất khối tiếp theo?
 Những giao dịch nào nên được đưa vào khối?
 Thay đổi giao thức được áp dụng như thế nào?
 Lịch sử giao dịch cạnh tranh nên được giải quyết như thế nào?
Trong thuật toán DPoS, tất cả các nhân chứng (nút) hoàn toàn tương đương
vàtrách nhiệm của họ chủ yếu bao gồm:
 Cung cấp một nút máy chủ để đảm bảo hoạt động bình thường của nút;
 Máy chủ nút thu thập các giao dịch trong mạng;
 Node xác minh giao dịch, đóng gói giao dịch vào khối;
 Node phát quảng bákhối vàcác nút khác thêm khối vào cơ sở dữ liệu của
chính nósau khi xác minh.
Số lượng nhân chứng của Cybex được xác định bởi tất cả các cổ đông (chủ sở
hữu CYB) vàmỗi cổ đông có thể bỏ phiếu cho bất kỳ số lượng nút nào. Khi bất kỳ
nút nào nhận được hơn 1% số phiếu (tính theo tỷ lệ phần trăm của toàn bộ hệ sinh
thái), thì nó đủ điều kiện để trở thành nhân chứng (nút). Đối với mỗi chu kỳ gửi đi,
một nút nhân chứng sẽ được chọn ngẫu nhiên để đóng gói giao dịch và phát khối.
Đồng thời khi các nhân chứng làm việc, các cổ đông có thể bỏ phiếu vàrút tiền bất cứ
lúc nào. Danh sách các nhân chứng tích cực sẽ được cập nhật dựa trên số phiếu bầu
trong mỗi khoảng thời gian bảo trì(1 ngày).
Nếu một nút không tạo ra một khối trong khoảng thời gian của nó, hệ thống sẽ
bỏ qua lần này vànút tiếp theo sẽ tạo ra khối tiếp theo. Nếu tất cả các nút không tạo
được khối, thìCybex sẽ ngừng hoạt động vàcác cổ đông sẽ không thể bỏ phiếu cho
các nhân chứng mới. Xác suất của việc này làrất thấp. Để ngăn chặn điều này xảy ra,
các cổ đông có thể bỏ phiếu cho nhiều nhân chứng hơn.

1.3 Tổng quan về Cybex
1.3.1 Định vị
Cybex làmột chuỗi công khai dựa trên công nghệ graphene để cải thiện hiệu quả của dòng
tiền điện tử. Các ứng dụng cốt lõi của nóbao gồm trao đổi phi tập trung vàcác kết hợp giao dịch nội bộ
DAPP khác nhau. Công nghệ graphene có nguồn gốc từ Bitshares, làcơ chế đồng thuận của DPoS.
Cybex mở rộng đến tốc độ giao dịch vàhoạt động của các sàn giao dịch tập trung cóthể so sánh thông
qua cơ chế chứng nhận ủy quyền (DPOME) vàcông cụ khớp lệnh theo thời gian thực độc lập vàsáng
tạo (ROME).
Cybex cótất cả các lợi thế của một nền tảng phi tập trung, bảo mật, minh bạch vàriêng tư. Đặc
biệt, cơ chế khớp lệnh theo thời gian thực (ROME) ban đầu làm cho Cybex trở thành hệ thống duy nhất
trong ngành kết hợp hiệu quả vàkinh nghiệm của một trao đổi tập trung với bảo mật vàminh bạch của
một trao đổi phi tập trung.
Cybex cótất cả các lợi thế của một nền tảng phi tập trung, bảo mật, minh bạch vàriêng tư. Đặc
biệt, cơ chế khớp lệnh theo thời gian thực (ROME) ban đầu làm cho Cybex trở thành hệ thống duy nhất
trong ngành kết hợp hiệu quả vàkinh nghiệm của một trao đổi tập trung với bảo mật vàminh bạch của
một sàn giao dịch phi tập trung.

Cybex được định vị làmột hệ sinh thái giao dịch phi tập trung hiệu quả, cung
cấp cho các tổ chức, nhóm vàngười dùng cánhân hỗ trợ kịch bản giao dịch phong
phúvàthuận tiện vàtriển khai logic kinh doanh ứng dụng.

1.3.2 Phương hướng cốt lõi
Hệ sinh thái Cybex được xây dựng xung quanh bốn phương hướng cốt lõi: An
toàn bảo quản, phát hành tài sản, khớp giao dịch, thanh toán kết toán.

Bốn hướng cốt lõi này cùng nhau tạo thành một cơ sở hạ tầng hệ sinh thái giao
dịch hiệu quả, mỗi một phương hướng sẽ được miêu tả chi tiết trong phần sau của
sách trắng.

1.3.3 Kết cấu hệ thống giao dịch
Hệ sinh thái của sàn giao dịch Cybex làtừ thấp lên cao, được chia thành các
lớp cơ sở hạ tầng, dịch vụ vàứng dụng. Kiến trúc hệ thống được hiển thị trong hình
sau:

Lớp cơ sở hạ tầng: bao gồm hai phần chính là sổ tài khoản tầng thấp
(blockchain), công cụ khớp thời gian thực (ROME), hoàn thành quản lýhệ thống tài
khoản cơ bản nhất, khớp giao dịch, hồ sơ giao dịch, dịch vụ dữ liệu cơ bản;
Lớp dịch vụ: Được lấy dữ liệu từ lớp cơ sở hạ tầng, thực hiện xử lývàduy
trìlogic nghiệp vụ như quản lýbảo mật theo yêu cầu của lớp ứng dụng. Lớp dịch vụ
được chia thành hai loại: dịch vụ dữ liệu vàdịch vụ ứng dụng. Nội dung của dịch vụ
dữ liệu bao gồm dữ liệu lịch sử giao dịch, dữ liệu thứ tự giao dịch, dữ liệu hoạt động
blockchain, v.v.; Dịch vụ ứng dụng bao gồm cổng, vòi nước, dịch vụ KYC, lưu trữ an
toàn, dịch vụ khu vực thảo luận, dịch vụ cấu hình, v.v.;
Lớp ứng dụng: Được chia thành hai loại: sàn giao dịch phi tập trung và
DAPP, cung cấp cho người dùng cuối các giải pháp ứng dụng blockchain trong các
tình huống khác nhau. Hiện tại, ứng dụng trao đổi bao gồm các nền tảng chính của
Web, iOS và Android, DAPP đã triển khai các trì
nh duyệt blockchain, trung tâm trò
chơi, tròchơi đố vui, truy xuất nguồn gốc xác minh vévàmicropayment.

2. Phát hành tài sản

2.1 Tạo vàphát hành tài sản
Mạng Cybex bao gồm một số tài sản (hộ chiếu, tiền điện tử kỹ thuật số). Từ quan điểm kỹ
thuật, tất cả các tài sản đều bằng nhau vàchúng cóí
t nhiều đặc điểm giống nhau. Do đó, chúng cóthể
giao dịch với nhau vàhoàn thành việc chuyển đổi trong một thời gian rất ngắn.
Cybex cung cấp cho các thành viên cộng đồng khả năng phát hành tài sản, cho phép bất kỳ
công ty thương mại hoặc cánhân nào tạo vàphân phối tài sản của riêng họ cho các tì
nh huống kinh
doanh cụ thể. Tài sản này được gọi là"tài sản do người dùng phát hành (UIA).
UIA làmột tài sản tùy chỉnh màngười dùng đăng ký trên Cybex và những người nắm giữ tài
sản này có thể giao dịch với nhau. Cách tạo UIA khá đơn giản, chỉ cần đặt một số thứ như cung cấp,
biểu tượng (chẳng hạn như: Pass của Bitcoin làBTC), hướng dẫn, v.v. Sau khi UIA được tạo, nhàphát
hành có thể phát sóng vàbán các tài sản này cho bất kỳ tài khoản nào. Ngoài ra, nếu nhàphát hành
cũng cóthể thực hiện một số thông số kỹ thuật cho UIA, chẳng hạn như: danh sách trắng vàdanh sách
đen để giới hạn người nắm giữ tài sản. Trong quátrì
nh này, nhàphát hành cóthể quan tâm đến bất kỳ
chi tiết kỹ thuật nào vàkhông cần phải chạy thiết bị khai thác hoặc máy chủ.
Cần lưu ýrằng các tài sản do người dùng phát hành cóthể được nhàphát hành tái chế từ chủ sở
hữu bất cứ lúc nào khi các quyền được mở.

Dưới đây là một số vídụ về tài sản do người dùng phát hành:


Tích lũy điểm thưởng

Các thương gia thường sử dụng phần thưởng điểm để duy trìlòng trung thành
của khách hàng vànhững điểm này tích lũy ở một mức độ nhất định để nhận được
giảm giáhoặc khấu trừ trong các lần mua tiếp theo. Điểm phát hành tại Cybex cóthể
được chuyển qua các sàn giao dịch để tăng giá trị thanh khoản cho hệ thống điểm giao
dịch.


Vésự kiện

Vécho bất kỳ sự kiện nào cóthể được thực hiện thông qua UIA và Cybex cũng
cóthể hỗ trợ đấu giávé. Một số vékhan hiếm cóthể được đặt giáthầu cao nhất bằng
cách đặt giáthầu vàngười chiến thắng cóthể được bán lại. Vào ngày diễn ra sự kiện,
nhàphát hành cóthể đóng băng giao dịch vévàxác minh tính hợp lệ vàmở cửa nhập
học.


Tài sản kỹ thuật số

Các sản phẩm âm nhạc và phần mềm có thể được phân phối dưới dạng tài sản kỹ
thuật số vàchương trình cóthể xác nhận rằng người dùng sở hữu tài sản đó trước khi
thực hiện phát lại hoặc cài đặt. Ngay cả khi công ty phát hành kết thúc kinh doanh
trong tương lai, âm nhạc vàphần mềm được phát hành thông qua môhình này vẫn sẽ
hoạt động. Trò chơi trực tuyến cũng có thể sử dụng UIA để đại diện cho đạo cụ trò
chơi.


Gây quỹ

Người dùng có thể sử dụng các tài sản được phát hành như một chứng từ trước
khi bán có thể giao dịch để đảm bảo rằng có đủ tiền được huy động trước khi sản
phẩm (hoặc dịch vụ) được phát triển. Đối với người dùng muốn từ chối trước khi sản
phẩm được giao, UIA cóthể được bán trên sàn giao dịch.


Nợ cánhân hoặc doanh nghiệp

Nhiều doanh nghiệp cá nhân (như đào tạo, ra nước ngoài đào tạo) hoặc kinh
doanh doanh nghiệp (như mở rộng dòng sản phẩm vàthiết bị mua hàng) cần huy động
vốn thông qua trái phiếu. Những người vay này có thể phát hành UIA tại Cybex và
thu hút nhiều nhà đầu tư hơn thông qua các giao di.

2.2 Fungible token vàNon-Fungible token
Mãthông báo phổ biến làmãthông báo Fungible（Fungible token）, nghĩa là,
mỗi mãthông báo của đơn vị nhỏ nhất là hoàn toàn đồng nhất; Non-fungible token có
nghĩa làcó mãthông báo giữa các mãthông báo. Các thuộc tính khác nhau, chẳng
hạn như cùng tên trong một tròchơi, mặc dùcác tên giống nhau, mỗi tên làduy nhất
vàcóthể cócác thuộc tính vàgiáthị trường riêng.
Ngoài việc hỗ trợ fungible token thông thường, Cybex cũng hỗ trợ người
dùng phát hành non-fungible token cho các tình huống kinh doanh bắt buộc. Cybex
non-fungible token có các tính năng sau:
（1）Cóthể được ban hành
Tên CNFT (name) vànguồn cung tối đa (max_supply) có thể được xác định
tại thời điểm phát hành, trong đó max_supply phải là số nguyên dương. Việc phát
hành CNFT đòi hỏi một khoản phínhất định (được trả bởi CYB).
（2）Cóthể đánh dấu
Khả năng xác định các loại tài sản vàtừng CNFT trong danh mục rộng này
có thể được xác định duy nhất, xem xét các kịch bản nhu cầu chung (vé, đạo cụ trò
chơi, thẻ trả trước, v.v.), các thuộc tính cơ bản của CNFT thiết kế được xác định tại
thời điểm phát hành, bao gồm:


TYPE_ID：Loại hình ID. Mỗi lớp chính có một ID duy nhất, có thể có nhiều
CNFT type_id;



TOKEN_ID：token ID. Mỗi CNFT có một mãthông báo duy nhất vàkhông có
hai CNFT nào trong cùng TYPE_ID (cùng một lớp lớn) có cùng một mãthông
báo;




AMOUNT：Số lượng. Được đặt bởi nhàphát hành tại thời điểm phát hành, nó
phải làsố nguyên dương. Một khi cài đặt không thể thay đổi, mặc định là1.
EXPIRE_DATE: Thời gian hết hiệu lực. Được thiết lập bởi nhàphát hành tại thời
điểm phát hành, nóphải hợp lệ. Khi vượt quáthời gian hết hạn, tài sản này sẽ tự
động bị hủy;



INFO：Một trường dành riêng cóthể được sử dụng để điền thông tin cần thiết cho
kịch bản ứng dụng.

（3）Cóthể khẳng định quyền
Mỗi CNFT cóthể xác định duy nhất tất cả các mối quan hệ với một tài khoản
trong chuỗi Cybex. Nghĩa là, chủ tài khoản tương ứng có 100% quyền xử lý cài đặt
CNFT. Tài khoản Cybex vàCNFT cómối quan hệ ánh xạ 1:1.
（4）Cóthể chuyển khoản
CNFT có thể chuyển tiền giữa các tài khoản Cybex vàchuyển các quyền
được giữ. Có khóa riêng là điều kiện tiên quyết duy nhất có thể bắt đầu vàthực hiện
thao tác chuyển. CNFT được xác nhận bởi type_id.token_id là đơn vị vận hành. Bạn
có thể viết MEMO khi chuyển tiền vàlogic phù hợp với chuyển tài sản chung của
Cybex.
（5）Cóthể trao đổi (mua bán)
Các CNFT khác nhau cóthể được trao đổi (1:1 hoặc n:n), trong đó số lượng
trao đổi tham gia phải làmột số nguyên;
Các tài sản chung của CNFT vàCybex có thể được trao đổi (1 đến 1 hoặc
nhiều thành nhiều) vàsố lượng CNFT tham gia trao đổi phải làmột số nguyên.
（6）Cóthể pháhủy
Trong các kịch bản ứng dụng khác nhau, CNFT có thể có các cách khác
nhau để xác nhận điều được sử dụng, trong cả hai trường hợp, CNFT sẽ bị pháhủy
sau khi sử dụng (Sử dụng đã bị pháhủy) (Khi số tiền lớn hơn 1, nó có thể được sử
dụng một phần vàmột lượng còn lại được sử dụng cho lần sử dụng tiếp theo).
（7）Truy vấn
Người dùng cóthể truy vấn số lượng CNFT được chỉ định thuộc sở hữu của
bất kỳ tài khoản Cybex nào (khóa riêng). Khi điều kiện truy vấn làCNFT type_id, số
lượng truy vấn cóthể lớn hơn 1.
（8）Cóthể kiểm soát
CNFT của mỗi danh mục chính (TYPE_ID) có một loạt các cờ (FLAG) vànhà
phát hành cóquyền cập nhật cài đặt cờ bất cứ lúc nào. Các cờ phổ biến bao gồm:
 Cho dù nó hết hạn: Mặc định làkhông. Một khi cờ được đặt hết hạn, CNFT sẽ
được coi làkhông hợp lệ vàkhông thể trao đổi lại.
 List Danh sách đen trắng: CNFT cóthể thiết lập danh sách đen trắng để kiểm soát
các quyền nắm giữ, chuyển nhượng và trao đổi CNFT;
 Nhàphát hành cóthể nói phục hồi CNFT: hỗ trợ nhàphát hành khôi phục CNFT.

2.3 Thuộc tính tài sản
Các tài sản do người dùng Cybex cấp có thể được đặt thành các thuộc tính
phổ biến sau để hỗ trợ các nhu cầu logic nghiệp vụ:
（1）Nhận phígiao dịch: Nhàphát hành tài sản có thể xác định phígiao dịch (dưới
dạng phần trăm) và người dùng có được tài sản thông qua giao dịch sẽ trả cho nhà
phát hành một khoản phí;
（2）Danh sách trắng: Người phát hành tài sản có thể thiết lập danh sách trắng cho
người dùng nắm giữ tài sản vàngười dùng không cótrong danh sách trắng cóthể có
được tài sản;
（3）Thu hồi tài sản: Người phát hành tài sản cóthể đặt nhàphát hành rút tài sản khỏi
tài khoản của người dùng bất cứ lúc nào;
（4）Hạn chế chuyển nhượng: Nhàphát hành tài sản cóthể thiết lập việc chuyển giao
tài sản giữa bất kỳ người dùng Cybex nào theo sự đồng ýcủa nhàphát hành;
（5）Danh sách thị trường đen/ trắng: Nhàphát hành tài sản cóthể thiết lập danh sách
đen và trắng của tài sản, tài sản chỉ có thể được giao dịch với các tài sản khác trong
danh sách trắng hoặc không thể giao dịch với các tài sản khác trong danh sách đen.

3. An toàn bảo quản
3.1 Vítiền
3.1.1 Ví điện toán đám mây và ví địa phương
Cybex cho phép người dùng đăng ký theo hai cách: ví điện toán đám mây và ví địa
phương.
Các ứng dụng (bao gồm APP, trình duyệt, v.v.) của ví điện toán đám mây lấy khóa
riêng trong các ứng dụng hiện tại dựa trên tên người dùng vàmật khẩu đã đăng ký và
khóa riêng được liên kết với tài khoản Cybex mới được tạo. Do ví điện toán đám mây
không tạo thành nơi chứa lưu trữ khóa riêng tư, nên người dùng cần ghi nhớ tên tài
khoản Cybex + mật khẩu ví đám mây, mật khẩu ví điện toán đám mây bị mất sẽ
không thể lấy lại được.

Người dùng đăng ký ví thanh toán địa phương cần sao lưu các tệp vícủa mình sau
khi đăng ký và đăng nhập lần đầu tiên. Tệp sao lưu sẽ được xuất sang thiết bị cục bộ ở
định dạng .bin và người dùng cóthể chỉ định nơi lưu tệp đã tải xuống. Víthanh toán
được lưu trữ trong trình duyệt trước tại lần sao lưu đầu tiên vànếu víbị xóa mất ví
thanh toán này (nghĩa là khi tệp bin không được lưu, người dùng chọn xóa và đăng
xuất) thìkhông thể dùng tên đăng ký và mật khẩu để lấy lại ví.
Ngoài sao lưu tệp bin, vícục bộ cũng cung cấp phương thức sao lưu cho việc ghi
nhớ. Trước khi tạo bản sao lưu ghi nhớ, bạn cần đặt mật khẩu. Sau khi nhập xong,
phần ghi nhớ sẽ được hiển thị trong 16 từ và người dùng cóthể ghi nhớ hoặc sao chép
trên giấy.

3.1.2 Vícứng


Vícứng đa chữ kí
Làmột phần của hệ sinh thái Cybex, vícứng đa chữ kýcung cấp cho người dùng
mức độ bảo mật cao hơn.
Đối với những tài sản kỹ thuật số được mãhóa, khóa riêng làchứng chỉ duy nhất
mà người dùng giữ vàbảo vệ tài sản của họ. Nếu khóa riêng bị mất, điều đó cũng
đồng nghĩa làtài sản bị mất và không có cách nào để lấy lại. Vícứng làmột thiết bị
ngoại tuyến an toàn. Nó có thể lưu trữ khóa riêng khi ngoại tuyến và khóa riêng
không cần vào mạng, vìvậy chúng cóthể chống được tin tặc. Điều này có nghĩa là tài
sản kỹ thuật số được mãhóa của bạn vẫn an toàn ngay cả trên các máy tính có phần
mềm độc hại.
Trong giao dịch trọng tâm hóa, người dùng không thể sử dụng email truyền thống,
SMS và các phương thức xác minh thứ cấp khác để đảm bảo an toàn tài sản. Điều này
đã tạo ra một số lượng lớn các trang web vàứng dụng nhằm đánh cắp mật khẩu người
dùng (khóa riêng) vàkhiến người dùng phải chịu tổn thất. Tại sàn giao dịch Cybex,
với việc sử dụng vícứng nhiều chữ ký, để đạt được "những gìbạn thấy lànhững gì
bạn ký", bảo vệ tài sản người dùng an toàn hơn.
Víphần cứng đa chữ kýlàmột giải pháp lưu trữ tài sản kỹ thuật số được mãhóa
chuyên nghiệp (số bằng sáng chế: ZL201710884108.5), kết hợp các thuật toán mãhóa
cường độ cao với các giải pháp phần cứng bảo mật tài chính cấp cao. Nó có tính an
toàn cao hơn ví đa chữ kývàvílạnh với mục tiêu chính là nâng cao tính an toàn đối
với các tổ chức tài chính, các điểm giao dịch, các tập đoàn, v.v ...
Bảng so sánh với các sản phẩm cùng loại：

Víphần cứng đa chữ kýsử dụng chip bảo mật cấp tài chính, tương đương với cấp độ
bảo mật U-Shield của ngân hàng.
Hiện tại được hỗ trợ cho BTC, ETH (vàERC20), EOS, USDT, XRP, LTC, CYB,
ETC, NEO, các loại tiền tệ chính khác cũng đang được lên kế hoạch.
Tóm lại, víphần cứng đa ký có những ưu điểm chính sau:
(1) Độ tin cậy, giúp giảm đáng kể khả năng bị đánh cắp khóa riêng vàtổn thất có
thể xảy ra;
(2) Khả năng mở rộng, làm cho tất cả các tài sản kỹ thuật số được mãhóa có khả
năng đa chữ ký an toàn hơn;
(3) Hỗ trợ khách hàng, cung cấp vàtùy chỉnh thêm các dịch vụ kỹ thuật, hỗ trợ cho
khách hàng cao cấp.
Các chỉ số cốt lõi của víphần cứng đa ký cóthể xem phụ lục dưới đây.


eNotes
Dựa trên hệ sinh thái blockchain Cybex, eNotes, một sản phẩm víbảo mật
loại thẻ tích hợp NFC, đã được phát triển. Sản phẩm tích hợp NFC, tài khoản
blockchain Cybex, khóa riêng lưu trữ chip mãhóa vàcác chức năng khác, đây làmột
giải pháp lưu trữ vàtùy chỉnh tài sản kỹ thuật số mới.

Sự xuất hiện của sản phẩm này, cho phép người cóthể mua, giữ, tiến hành
giao dịch thương mại tài sản kỹ thuật số đã trở nên rất thuận tiện vàdễ dàng cho
người dùng.
Thông qua một chip mã hóa đặc biệt (Ngân hàng bảo mật mức độ cao), chip thẻ
được cài đặt sẵn với tài khoản cánhân CYBEX blockchain, cho phép đảm bảo an
toàn các thông tin quan trọng, an toàn sử dụng trong suốt vòng đời để đảm bảo rằng
các khóa bímật không để lại thông tin, bất kỳ ai khác cũng không thể nhận được.
CYBEX kết hợp với dây chuyền, víloại thẻ an ninh cóthể được sử dụng để nhận
dạng, token kỹ thuật số là nơi nắm giữ tài sản, giao dịch, an ninh, bảo quản, nạp tiền
vàcác mục đích khác.
Vídụ: quy trình kiểm tra chính của các sản phẩm loại thẻ, víbảo mật được tiến
hành như sau:

3.2 Lưu kýtài sản
3.2.1 Hệ thống lưu ký

Với sự phát triển nhanh chóng của hệ sinh thái blockchain vàthị trường, liên
tục có các trao đổi vàvíbị hack do bảo vệ kém, dẫn đến mất một số lượng lớn tài
sản. Do đó, các chính sách pháp lý đã nhấn mạnh và ngày càng tăng các bên liên
quan. Vídụ, Đạo luật SEC Dod Dodd Frank Rev quy định rằng bất kỳ doanh nghiệp
nào lưu trữ hơn 150.000 đô la tài sản kỹ thuật số được mãhóa phải được giao cho
người giám sát đủ điều kiện.
Chế độ lưu trữ chính của tài sản tiền điện tử là lưu trữ toàn tập trung (tiền gốc
không có kiểm soát khóa riêng), chẳng hạn như coinbase trao đổi tiền điện tử nổi
tiếng ở Hoa Kỳ, nhưng vì công nghệ và thị trường vẫn đang trong giai đoạn phát
triển ban đầu nên hầu hết các quốc gia đều tin tưởng vào tài sản tiền điện tử. Quy
định vàquản lýgiấy phép chưa rõ ràng, vì vậy nhiều tổ chức sẽ chọn hệ thống "Tự
giam giữ". Tuy nhiên, với những thay đổi vàlặp lại nhanh chóng của thị trường tài
sản tiền điện tử vàcông nghệ blockchain, các hệ thống tự lưu trữ cũng phải theo kịp
sự phát triển công nghệ và thay đổi thị trường, do đó cũng có yêu cầu cao đối với
quản lýkỹ thuật vàbảo mật của các nhóm quản lýtài sản.
Trong hệ sinh thái Cybex, các hệ thống quản lý tài sản để lưu trữ an toàn vàkhai
thác nhanh chóng nhiều loại tiền kỹ thuật số được mã hóa đã được phát triển cho
khách hàng doanh nghiệp. Hệ thống được quản lýcótính bảo mật cao vàcần được
trang bị víphần cứng. Tổng số tài sản kỹ thuật số được mã hóa được lưu trữ bởi
người dùng trong hệ thống được quản lý có thể được phân tách và lưu trữ an toàn
trong vílạnh theo yêu cầu của khách hàng và phần còn lại được sử dụng để trích
xuất người dung, tài sản hiện tại của tiền gửi. Ngoài ra, hệ thống lưu trữ có thể
được kết nối với máy mã hóa HSM để tạo thành một hệ thống bảo mật tài sản hoàn
chỉnh với độ bảo mật cao hơn để bảo vệ hoàn toàn tính bảo mật của tài sản của khách
hàng. Các tài sản kỹ thuật số được mã hóa sau đây hiện được hỗ trợ: BTC, USDT,
ETH, ERC20, EOS, XRP, LTC, XLM, NEO, NEP5, VET, QTUM, CYB.
Dịch vụ nạp tiền:

Rút tiền mặt:

Ngoài ra, khả năng mở rộng mạnh mẽ của sản phẩm cho phép hệ thống
được quản lýhỗ trợ nhiều nhu cầu mô hình kinh doanh hơn:
(1) SaaS
Với phiên bản dịch vụ SaaS của hệ thống được quản lý, người dùng doanh nghiệp
chỉ cần đăng ký tài khoản chuyên dụng để lưu trữ tài sản một cách an toàn, tránh chi
phívận hành ,bảo trìcồng kềnh vàchi phícao do triển khai tư nhân hóa. Đồng thời,
người dùng doanh nghiệp cũng có thể đặt nhiều tài khoản ứng dụng để mỗi ứng dụng
khác nhau có thể chạy độc lập. Đối với người dùng VIP, chúng tôi cũng cung cấp
máy chủ độc quyền vàhỗ trợ hệ thống vílạnh để tăng tính ổn định vàbảo mật.
(2) MPC
MPC làmột ứng dụng điện toán đa bên có thể được sử dụng trong các blockchain
nhất định để cung cấp tính linh hoạt vàbảo mật cao hơn so với quản lý đa chữ ký.
Chế độ tính toán đa bên của hệ thống được quản lýcóthể đạt được mức bảo mật tối
đa. Việc chuyển vàsử dụng tài sản phải được người dùng chấp thuận vàcác tài sản
đa tiền tệ từ xa có thể được quản lý cùng nhau, có trải nghiệm ứng dụng tốt trong
cuộc sống thực.

Ngoài ra, khả năng mở rộng sản phẩm mạnh mẽ cho phép hệ thống được quản lýhỗ
trợ nhiều nhu cầu môhình kinh doanh hơn:

3.2.2 Mật khẩu máy
HSM làmột sản phẩm mãhóa dữ liệu của lớp ứng dụng được xây dựng cho
doanh nghiệp lưu trữ. Đây là một thực thể bảo mật vật lý đảm nhận tất cả các chức
năng cốt lõi liên quan đến bảo mật của hệ thống được quản lýnhư tạo SEED, tạo và
khôi phục khóa riêng của địa chỉ dẫn xuất vàxác minh giao dịch thực, giới tính và
chữ ký, v.v., cũng tích hợp logic "nóng đến lạnh" để đảm bảo an toàn tài sản của quá
trình chuyển vínóng sang vílạnh. Ngoài ra, máy mật mãsử dụng USB KEY đa
mã hóa để quản lý cấu hình (như sao lưu khóa riêng, sửa đổi mật khẩu, thêm / sửa
đổi / truy vấn dữ liệu, v.v.) vàquản lýcấu hình yêu cầu một số ủy quyền USB KEY
được mãhóa nhất định. Mật mã cũng được cấu hình để khởi động USB KEY được
mãhóa. Mật mãkhởi động cần mãhóa ủy quyền USB KEY để hoạt động chính xác.
Xem phụ lục cho các chỉ số cốt lõi của hệ thống được quản lý.

Xem phụ lục cho các chỉ số cốt lõi của hệ thống được quản lý.

4. Kết hợp giao dịch
4.1 Động cơ graphene

Công nghệ graphene cơ bản của Cybex cung cấp sự bảo vệ cho tốc độ giao dịch.
Với công nghệ phân giải LMAX, tất cả thông tin sẽ được đưa vào bộ nhớ xử lí, logic
cốt lõi được đặt trong một vùng vàchữ kýxác minh được đặt trong logic xử lý. Một
loạt các thực hành khác nhằm đạt được blockchain cóhiệu suất cao.
Trong hệ thống Cybex, mua vàbán đều mang tính chất tương đối. Nếu bạn mua
một tài sản, nó sẽ tương đương với việc bán một tài sản khác. Khi điều kiện khớp
được đáp ứng, nósẽ được bán ra với giáhoa hồng của nhàsản xuất. Tối đa hóa thanh
khoản thông qua các đơn đặt hàng đang chờ thống nhất ở trên toàn cầu.
Tất cả các nhàgiao dịch sẽ được ở trong một sân chơi bình đẳng, tại bất cứ đâu, bất
cứ lúc nào thông qua công cụ trộn graphene đều cóthể tiến hành giao dịch.

4.2 ROME
Mặc dùcác giao dịch phi tập trung làminh bạch, an toàn vàvàcótính tránh gian lận
hơn so với các sàn giao dịch tập trung truyền thống, nhưng vì tất cả các hoạt động
giao dịch được ghi lại trên chuỗi, giao dịch chuỗi nên thời gian xác nhận chậm hơn
nhiều so với hệ thống tập trung, dẫn đến giao dịch của trao đổi phi tập trung vàgiao
dịch tập trung cókhoảng cách lớn. Khuyết điểm này trực tiếp ảnh hưởng việc sử dụng
phân cấp quy môlớn của nhóm giao dịch định lượng.
ROME, Môi trường khớp lệnh theo thời gian thực, làmột hệ thống giao dịch thời gian
thực dựa trên blockchain được thiết kế vàphát triển bởi nhóm Cybex. Với tiền đề đảm
bảo tính bảo mật vàcông bằng của blockchain, ROME cung cấp dữ liệu thị trường
theo thời gian thực, giúp xác nhận hủy đơn hàng trong thời gian nhanh nhất vàtiến
hành thông báo giao hàng tổng hợp. Điều này làm cho hiệu suất giao dịch của Cybex
đạt được các tiêu chuẩn cao nhất trong ngành vàgiúp nóngang bằng với các sàn giao
dịch tập trung khác (như Coin, Bitmex, v.v.).

ROME bao gồm một số phần chính:
 Delayed Full Node
 Giám sát trạng thái Blockchain


Công cụ khớp thời gian thực （Realtime Trading Engine）
 Quản lýsố dư tài khoản khách hàng vàxử lý đơn hàng



ＡＰＩ Máy chủ
 Cung cấp RestfulAPI để tạo điều kiện cho khách hàng rút đơn hàng vàlấy
thông tin tài khoản



Trích dẫn máy chủ（Market Data Publisher）
 Cung cấp Websocket để thúc đẩy thị trường theo thời gian thực

Với ROME, Cybex làcơ sở hạ tầng hệ sinh thái duy nhất của ngành kết hợp hiệu
quả vàkinh nghiệm của một trao đổi tập trung với tính bảo mật vàminh bạch của một
trao đổi phi tập trung. Cybex, kết hợp các lợi thế của tập trung hóa vàphi tập trung
hóa, sẽ tạo ra một loại hệ sinh thái thứ ba giữa nền tảng giao dịch tập trung truyền
thống vànền tảng giao dịch phi tập trung.
Dưới đây là bảng tóm tắt sự khác biệt giữa các chỉ số chính khi có ROMEvà
không cóROME:
CóROME
Thời gian xác nhận đơn 3 giây hoặc lâu hơn
hàng
Thời gian xác nhận hủy 3 giây hoặc lâu hơn
bỏ đơn hàng
Thời gian thông báo giao 3 giây hoặc lâu hơn
dịch thành công
Số liệu giácả mới nhất
3 giây hoặc lâu hơn
Xác nhận giao dịch

Commission

Không cóROME
Thời gian thực ( vài mili
giây)
Thời gian thực ( vài mili
giây)
Thời gian thực ( vài mili
giây)
Thời gian thực ( vài mili
giây)
2/3 các nút chứng kiến đạt Hủy đơn sẽ lập tức được
được sự đồng thuận rằng xác nhận, giao dịch đúng
cơ chế Cybex hiện tại mất thời gian yêu cầu.
khoảng 24 giây trở lên
Tất cả các đơn đặt hàng Chỉ có lệnh cho giao
yêu cầu phí
dịch được tính phí

ROME thực hiện giao diện API tương tự như các sàn giao dịch chính, giúp giảm đáng
kể chi phícủa các nhóm định lượng truyền thống vàcác nhàtạo lập thị trường để giúp
CYBEX cải thiện hiệu quả giao dịch. Với sự ra mắt của ROME, Cybex đã thực hiện
quy trình tạo thị trường cho cặp giao dịch chính (ETH / BTC / EOS / USDT) vàgiúp
độ sâu giao dịch được tăng đáng kể.

Direction

Message Type

Meaning

Major Fields

-> ROME

SessionLoginRequest

Client connects to ROME SessionID, Password

<- ROME

SessionLoginResult

LoginOK, or LoginReject Login ok, or rejected with a
reason

Bidirection

Heartbeat

Both ROME and clients are
expected to send heartbeat
messages at given interval,
e.g.,

5

second.

If

a

heartbeat is missing for 15
seconds,

the

session

is

considered as down.

->ROME

SubscribeMD

Subscribe to market data TopicID
topic

<- ROME

MDSnapshot

An aggregated view of the Timestamp,
market data

TopicID,

LastTradedPrice,
LastTradedQty,
AccumulatedQty,

10

level

Bid/Ask price and quantity

--> ROME

-> ROME

GetMDSummary

BalanceTransfer

Get a summary view of all The result is a collection of
market traded pairs

MDSnapshot messages

Create a transfer

AccountID1,
AssetSymbol, Qty

<-ROME

BalanceTransferAck

The transfer is accepted and TransactionID
the transaction will appear
in the blockchain network.
The

pending

transfer

AccountID2,

balance of both accounts
are updated.

<-ROME

BalanceTransferRej

The transfer is rejected. TransactionID, Reject Reason
Account

balance

is

unchanged.

-> ROME

OrderCreate

Create a limit order

OrderID, AccountID, Asset Pair,
Side, Qty, Price

<- ROME

OrderAck

The order is accepted in the OrderID
order book

<- ROME

OrderRej

The order is rejected due to OrderID, Reject Reason
failing checks in ROME

-> ROME

Cancel

Cancel Order

OrderID

<- ROME

CancelAck

Order is removed from OrderID, Cancelled Quantity
order book. For a partially
filled order, the unfilled
quantity is returned

<- ROME

CancelRej

The order is not found in OrderID, Cancel Reject Reason
the order book

<-- ROME

OrderStatus

The latest order status, OrderID,
including

the

quantity,

filled

filled AvgFillPrice, RemainingQty,
price,

remaining quantity.

(Optional:
FillPrice])

If a new trade appears, the
trade

information,

transaction

ID,

TotalFilledQty,

e.g.,

quantity,

[TradeID,

FillQty,

price, can appear as a
subsection in this message.

Cybex khuyến khích các tổ chức và cá nhân quan tâm đến nghiên cứu giao dịch
định lượng đầu tư vào hệ sinh thái Cybex vàviệc sử dụng API ROME trong các giao
dịch trên sàn giao dịch phi tập trung Cybex cóthể được thực hiện hiệu quả
Để biết thêm thông tin về API ROME, xin vui lòng truy
cập:http://cybexdoc.oss-cn-hongkong.aliyuncs.com/index.html#introduction

4.3 D-ROME
D-ROME làmột công cụ phù hợp được xây dựng bởi nhóm tăng cường các
giải pháp giao dịch chuẩn của nó, vàlànền tảng giao dịch của Ngân hàng Đầu tư Phố
Wall. Trong D-ROME, các nhàgiao dịch cóthể nhận được các dịch vụ thực thi thuật
toán vàthực thi thuật toán của nhóm định lượng bằng cách trả hoa hồng. Các dịch vụ
đó bao gồm tư vấn, báo giá, OTC và đặt hàng. Đồng thời, giao dịch tức thời có thể
đảm bảo quy trình được minh bạch vàcông bằng, vàcũng đơn giản hóa quy trình yêu
cầu bảo hiểm tiếp theo. Chúng tôi tin rằng cốt lõi của hệ sinh thái giao dịch sẽ dần
chuyển từ hiệu ứng mạng của trao đổi sang nghiên cứu đầu tư và tích hợp định lượng,
vàD-ROME sẽ góp phần không nhỏ vào sự phát triển này.

5. Thanh toán kết toán
Thanh toán bù trừ vàthanh toán dựa trên các khái niệm được tạo ra bởi các
hoạt động giao dịch trong hành vi thị trường. Thanh lý đề cập đến việc xử lýgửi, đối
chiếu vàxác nhận các hướng dẫn thanh toán trước khi thanh toán và cũng có thể bao
gồm cuộn qua các hướng dẫn. Giải quyết đề cập đến việc giải quyết các khoản nợ liên
quan được tạo ra bởi hai hoặc nhiều bên từ một giao dịch.
Nói đúng ra, thanh lý và giải quyết làcác quátrình khác nhau, vàmục đích của
thanh lý là giải quyết. Nhưng trên thực tế, cho dù đó là hệ thống tài chính truyền
thống hay hệ thống tài chính phi tập trung, thanh lý vàthanh toán nói chung không
tạo ra sự khác biệt nghiêm ngặt, vàthường xuyên thanh lývàthanh toán xảy ra đồng
thời.

5.1 Thanh kết toán trên chuỗi

Cybex ghi lại thông tin tài sản thông qua một sổ cái phi tập trung toàn cầu,
đảm bảo rằng các tài sản kỹ thuật số thực sự không thể sửa đổi vàkhông thể tha thứ.
Vìbản thân Cybex cũng là một mạng lưới phi tập trung (khó bị hack), một chiều
(không thể sửa đổi tất cả các loại dữ liệu đã xảy ra), minh bạch (bất kỳ ai cũng có thể
kiểm tra thông tin thanh toán được ghi trên sổ cái), làm cho lõi của nó Tài sản CYB
vàcác loại tài sản khác (như IOU) cóthể được lưu thông an toàn vàminh bạch trong
mạng này.
Tất cả dữ liệu phát hành vàgiao dịch tài sản sẽ được ghi lại trên blockchain
không thể giả mạo, tập trung gian lận (nhiều khoản thanh toán, tiền giả vàdữ liệu giao
dịch giả) vàbảo đảm của bên thứ ba (đảm bảo các bên tương ứng có được các mặt
hàng cần thiết) sẽ không Xuất hiện trở lại. Sau khi hai bên mua vàngười bán đặt hàng,
các điều kiện sẽ tự động được kết thúc. Sau khi hai bên có được tài sản cần thiết, tất
cả các hồ sơ giao dịch đều hoàn toàn minh bạch vàbất kỳ ai cũng có thể kiểm tra nó
trên sổ cái blockchain.

5.2 Thanh kết toán chuỗi chéo
Các giao dịch trong mạng Cybex không quản lýliên kết vàchuyển giao tài sản
kỹ thuật số thực mà thay vào đó được ghép vào hệ thống được quản lý, được thực
hiện sau khi chuyển đổi tài sản kỹ thuật số thực vàIOU của đĩa nội bộ Cybex. Bằng
cách nạp tiền vàrút tiền thông qua cổng Cybex vàtrực tiếp quản lý việc liên kết và
chuyển giao các tài sản kỹ thuật số, chúng ta cóthể gọi đó là thanh toán bù trừ.
Đối với mạng Cybex, những người chơi chính tham gia giao dịch trong ngày bao
gồm:
 Người dùng: chủ sở hữu thực sự của tài sản (bao gồm tiền kỹ thuật số thực và
IOU cổng), thanh toán Gateway IOU, thanh toán tiền kỹ thuật số thực của bên
dịch vụ;
 Gateway: quản trị viên của Gateway IOU, nhà cung cấp dịch vụ thanh toán
Gateway IOU, người tham gia Gateway IOU vàchuyển đổi / thanh toán tiền kỹ
thuật số thực sự;
 Hệ thống được quản lý: người quản lýtài sản kỹ thuật số thực, Gateway IOU và
người tham gia chuyển đổi / thanh toán tiền kỹ thuật số thực, nhàcung cấp dịch
vụ thanh toán tiền kỹ thuật số thực.

Như trong hình trên, lõi dịch vụ thanh toán rõràng của Gateway Cybex có
thể được tóm tắt là:
 Cung cấp dịch vụ thanh toán IOU cho người dùng;
 Hoàn thành chuyển đổi / thanh toán bù trừ Gateway IOU vàtài sản kỹ thuật số
thực với hệ thống quản lýtài sản kỹ thuật số;
 Hỗ trợ hệ thống lưu kýtài sản kỹ thuật số để hoàn thành việc giải quyết các tài
sản kỹ thuật số thực của người dùng.

6. Kịch bản ứng dụng
6.1 Sàn giao dịch phi tập trung
Sàn giao dịch Cybex chính thức được ra mắt vào ngày 26 tháng 02 năm
2018. Sau gần một năm hoạt động liên tục, nó đã chứng minh các tính năng ổn định
vàan toàn của mình. Ở cấp độ sản phẩm, sau khi tối ưu hóa lặp lại liên tục, nó đã đạt
được phạm vi bao phủ toàn bộ nền tảng của Web, iOS và Android và trì
nh duyệt
blockchain có nguồn gốc, phần câu đố, phần ETO vàphần trung tâm trò chơi. Trung
tâm giao dịch đã mở hàng chục cặp giao dịch với CYB, USDT, ETH vàBTC làm tài
sản cơ sở, với khối lượng giao dịch trung bình hàng ngày trên 20.000 ETH.
Hệ sinh thái Cybex cónhiều ứng dụng vàbao gồm nhiều nền tảng khác nhau.

6.2 Cácược
Làmột sàn giao dịch phi tập trung, Cybex có thể triển khai nhiều loại DApps
dựa trên chuỗi công khai Cybex bên cạnh các chức năng giao dịch của tài sản kỹ thuật
số. Trong số đó, đố vui cácược làmột lĩnh vực ứng dụng có thể vận hành hiệu quả,
tạo kịch bản vàcải thiện lưu lượng.
Trong World Cup 2018, Cybex đã nhận ra phần đố vui về bóng đá của Quyền
tự quyết, tỷ lệ người chơi dựa trên cơ sở logic của mình, đã giành được sự hoan
nghênh từ người dùng. Trong 64 trận đấu của World Cup, trong trường hợp chỉ đặt
cược bên PC, tổng số tiền đặt cược, tổng số người tham gia vàtổng số đơn đặt hang
lần lượt là910.427 CYB, 1422 và6596.

Hướng dẫn Logic game đố vui bóng đá:

Hướng mở rộng của 4 chiều của phần đố:

(1) Chế độ hoạt động
Hoạt động của quốc gia trên mạng

Về nội dung, các điểm nóng xãhội, giátiền tệ vàcác chủ đề khu vực đều cóthể
làchủ đề của bài kiểm tra.
(2) Hỗ trợ nền tảng
Từ cácược trang web phía PC, đến phía di động (iOS, Android), để đạt được
"đặt cược mọi lúc, mọi nơi trong tầm tay", thuận tiện hơn;
(3) Mở rộng thị trường
Mở rộng sang các cuộc thi khác vàcác lĩnh vực thể thao cạnh tranh khác nhau,
chẳng hạn như câu đố NBA, cũng thêm nhiều trò chơi handicap hơn, chẳng hạn như
điểm số, giải vô địch, v.v.;
(4) Tài sản cácược
Ngoài việc sử dụng CYB để tham gia trò chơi, chúng tôi có thể mở rộng nó
sang các loại tiền kỹ thuật số chính khác, chẳng hạn như USDT, ETH, v.v., để giảm
ngưỡng cho phép người dùng tham gia.
Trong lĩnh vực đố vui, cộng đồng cũng đã xuất hiện các dự án như Cybet và
C-bit, vàvới sự phát triển của hệ sinh thái, nhiều dự án chắc chắn sẽ đổ bộ.

6.3 Bán vé
Dựa trên blockchain Cybex, nó có thể phát triển và thiết kế các mô hình
sinh thái vàhỗ trợ chức năng cho các kịch bản ứng dụng vé, bao gồm các lĩnh vực
như gây quỹ cộng đồng, lưu thông giao dịch, xác minh vévàphân phối lợi nhuận.
Mục tiêu của chúng tôi làthiết lập một hệ thống tổ chức linh hoạt vàchơi công
bằng bởi tất cả các bên liên quan đến thị trường. Người dùng có thể tận hưởng các
dịch vụ với mức giáhợp lývàcác tổ chức cóthể đạt được những lợi ích mong muốn.
（1）Chống truy xuất nguồn gốc
Chuyển đổi lưu thông véthành lưu thông mãthông báo trên chuỗi có thể
giúp việc tạo vàphân phối thuận tiện hơn, về mặt kỹ thuật ngăn chặn sự xuất hiện của
végiả và nhanh chóng xác định nguồn gốc của sự cố trong trường hợp xảy ra tranh
chấp. Đồng thời, có những lợi thế tự nhiên trong thanh toán xuyên biên giới, kiểm
toán doanh thu, các sản phẩm tài chính vàbảo hiểm phái sinh.

（2）Tài trợ cộng đồng
Các đại lý bán hàng ở tất cả các cấp trong ngành bán vécần có đủ thanh
khoản theo môhình bảo lãnh phát hành của Wap. Trong hệ thống, các đại lýbán véở
tất cả các cấp cóthể đóng gói một lôvốn chủ sở hữu cabin (vé) cùng một lúc, vàgây
quỹ cho tài chính công để giảm bớt áp lực về quỹ.
Người dùng tham gia vào chương trình gây quỹ cộng đồng trên nền tảng của Wap,
chia sẻ số tiền bán vétrong tương lai vàsố tiền thu được từ phíxử lýtrong quy trình
lưu thông thị trường thứ cấp.
Hệ thống đảm bảo sử dụng an toàn số tiền gây quỹ thông qua một dịch vụ kiểm toán
được quản lý đa tín hiệu phần mềm vàphần cứng hoàn chỉnh.
（3）Ứng dụng đầu cuối
Việc triển khai thiết bị đầu cuối đa nền tảng, được bổ sung bằng víphần
cứng vàhỗ trợ SDK / API phong phú, có thể nhanh chóng tích hợp giải pháp bán vé
vào hệ thống kinh doanh. Khi cần, người dùng cuối cóthể cảm nhận được chuỗi.
Việc sử dụng bán vé tuân theo thanh toán mã quét trên mạng mà người
dùng cuối quen thuộc nhất.

（4）Khuyến khích sinh thái
Nền tảng bán vécóthể phát hành các mãthông báo tương tự như các điểm
điểm trong hệ thống truyền thống, được sử dụng để thế chấp đại lý vàgiảm giátiêu
thụ ở tất cả các cấp, khuyến khích người dùng khai thác mỏ, thúc đẩy niềm tin vàhình
thành các khuyến khích sinh thái tốt trong hệ thống.

6.4 Năng lượng sạch
Chứng chỉ năng lượng tái tạo (RECs), còn được gọi làHệ thống chứng chỉ
xanh, làmột công cụ dựa trên hệ thống hạn ngạch năng lượng tái tạo. Nền tảng giao
dịch blockchain RECs P2P đang được Cybex phát triển làmột nỗ lực đột phá để kết
hợp ngành công nghiệp năng lượng mới với công nghệ blockchain.

Thị trường điện truyền thống được vận hành tập trung, cung cấp nguồn
cung vàgiátương đối ổn định. Trong những năm gần đây, quy mô năng lượng mới đã
dần tăng lên. Thị trường năng lượng mới thường được phân phối. Nhiều doanh nghiệp
và cá nhân đã có được một lượng kiểm soát năng lượng nhỏ. Vấn đề, sự tham gia của
công nghệ blockchain cung cấp một giải pháp khả thi cho những vấn đề này.

Thông qua việc thu thập dữ liệu của các thiết bị IoT, sức mạnh phân tán có
thể được chuyển đổi thành REC để giao dịch trong mạng Cybex, do đó nó không còn
bị côlập bởi lưới vật lý. Đối với chủ sở hữu REC, cả nhà máy năng lượng mới vàcá
nhân có thiết bị năng lượng mới (như tấm pin mặt trời) đều có thể đăng ký và bán

REC trong nền tảng sau KYC. Các công ty thương mại truyền thống (như Apple) có
thể tìm thấy các giao dịch mua REC tập trung với mức giáphùhợp trong nền tảng và
theo dõi chính xác nguồn REC thông qua các thông tin về thiết bị như đồng hồ thông
minh liên quan đến REC để ngăn chặn gian lận hoặc giả mạo chứng chỉ.

6.5 Giao dịch định lượng
So với thị trường tài chính truyền thống, thị trường giao dịch đầu tư tiền kỹ
thuật số thiếu cơ sở hạ tầng vàthiếu các quy định pháp lý cơ bản tương ứng. Đồng
thời, các định dạng lưu ký tài sản, bán quỹ và giáo dục thị trường vẫn còn mơ hồ.
Giao dịch định lượng, như một phương thức cụ thể của giao dịch tiền kỹ thuật số, vẫn
córủi ro lớn về mọi mặt trước khi sự giám sát được hoàn thiện.
Tuy nhiên, đối với hầu hết các nhà đầu tư định lượng, trong trường hợp có
tranh chấp, rất khó để các nhà đầu tư bình thường này bảo vệ quyền vàlợi ích của họ
thông qua các kênh hiệu quả. Ngoài ra, các nhà đầu tư cũng có thể phải đối mặt với
nguy cơ bị lừa gạt, đặc biệt làtrong chế độ giao dịch định lượng, phía nền tảng cũng
cóthể cógian lận, vôtội vạ hoặc công khai quámức. Đối với quản trị viên, vẫn cósự
sửa đổi cóchủ ýdữ liệu phần mềm hệ thống giao dịch định lượng, gây ra hiện tượng
trượt dốc hoặc thậm chíthao túng thị trường vàche giấu sự thật, dẫn đến việc các nhà
đầu tư cuối cùng bị mất tiền.
Sẽ hợp lýhơn cho các tổ chức vàcánhân sẵn sàng tiết lộ vàchia sẻ chiến
lược giao dịch định lượng, cũng như các nhóm muốn tự chứng nhận vàcóđược lòng

tin của người dùng, để quản lý ví, tài sản của riêng họ vàthực hiện chiến lược định
lượng trên nền tảng giao dịch phi tập trung minh bạch. Chọn. Do đó, cộng đồng
Cybex đã tiết lộ một loạt các công cụ giao dịch tự động cung cấp môi trường giao
dịch vàhệ thống tin cậy tốt hơn cho nhóm định lượng. Nhóm giao dịch định lượng có
thể chạy một bộ quy trình giao dịch tự động để cho phép tài khoản được chỉ định tự
động đặt lệnh, rút lệnh và đặt chiến lược liên quan khi cần, bao gồm mua lại thị
trường, khoảng thời gian đặt hàng, đặt giá, quy tắc kiểm soát rủi ro, v.v.

Đồng thời, các chương trình giao dịch tự động cũng có thể thực hiện nhiều phần
mở rộng chiến lược dựa trên nhu cầu của các giao dịch định lượng riêng lẻ. Vídụ: đối
với người dùng thông thường, bạn cóthể phát triển chiến lược đặt hàng được cánhân
hóa của riêng mình bằng cách tùy chỉnh mô-đun chiến lược đặt hàng với các tham số
đa dạng hơn, nhận dạng đơn đặt hàng phong phú và cũng kết nối nhiều giao dịch
trong mô-đun tài khoản. Do đó, tài khoản được chỉ định của cùng một cặp giao dịch
có thể nhanh chóng được đặt vàhủy giữa nhiều sàn. Đối với nền tảng trao đổi, các
chương trình giao dịch tự động cóthể được sử dụng để tạo thị trường để cung cấp đủ
thanh khoản cho nền tảng.

6.6 Hệ thống thanh toán

Hệ thống thanh toán trong hệ thống tập trung phải đối mặt với một số điểm
nghẽn cần được giải quyết ở giai đoạn hiện tại, chẳng hạn như:
 Rủi ro bảo mật
Cho dù đó là ngân hàng hay tổ chức phi ngân hàng (như thanh toán của bên thứ
ba), hệ thống thanh toán điện tử rất khó đạt được bảo mật 100% trong quátrình phát
triển. Chương trình sniffer được sử dụng để khám phácác lỗ hổng trong hệ thống và
tấn công mạng một cách độc hại, đồng thời đánh cắp thông tin quan trọng của người
dùng thông qua giám sát vànhững thứ tương tự, do đó khiến dữ liệu thông tin người
dùng bị ròrỉ.
 Rủi ro tín dụng
Chúng tôi chưa thiết lập một hệ thống toàn vẹn toàn diện để loại bỏ hoàn
toàn gian lận có thể tồn tại trong các hoạt động thanh toán. Tình trạng bất cân xứng
thông tin khiến doanh nghiệp, người tiêu dùng thông thường vàcác vai tròthanh toán
điện tử khác không thể kiểm tra hiệu quả thông tin tín dụng lẫn nhau. Vídụ: người
dùng-> nền tảng thanh toán của bên thứ ba-> phương thức chuyển vốn của doanh
nghiệp rất khótránh Nguy cơ chiếm dụng tiền hoặc chạy ra khỏi nền tảng của bên thứ
ba trong thời gian lưu giữ tiền.
Cybex đang tích cực khám phá sự kết hợp giữa công nghệ blockchain và
công nghệ thanh toán điện tử hiện đại như một cuộc khám pháhệ thống thanh toán
điện tử trong tương lai, cố gắng nâng cấp, cải thiện vàgiám sát hệ thống thanh toán
hiện đại bằng cách giới thiệu công nghệ blockchain. Quy trình giao dịch cụ thể giữa
các thương nhân, người dùng vàtổ chức thanh toán được hoàn thành trên cơ sở hợp
đồng thông minh vàquy trình thanh toán phi tập trung được thực hiện:
(1) Dựa trên cơ chế xác định hợp đồng thông minh, thương nhân chỉ được phép bán
hàng nếu đáp ứng một số điều kiện nhất định;
(2) Khách hàng phải đáp ứng một số điều kiện nhất định để mua hàng hóa. Nếu một
bên cóhồ sơ xấu, nósẽ bị cấm giao dịch vàlýdo sẽ được đưa trở lại cho cả hai bên.
(3) Giao dịch hàng hóa có thể được thực hiện sau khi khách hàng vàthương gia đáp
ứng các điều kiện cụ thể cùng một lúc;
(4) Khi khách hàng vàthương gia hoàn tất giao dịch, hợp đồng thông minh sẽ đo xem
số dư của khách hàng có đủ hay không vànếu thanh toán không đủ, lý do được trả lại
vàgiao dịch bị chấm dứt;
(5) Sau khi đảm bảo số dư tài khoản của khách hàng, với việc chuyển luồng kinh
doanh, hậu cần và luồng thông tin, nếu khách hàng hài lòng với kết quả giao dịch
hoặc không đưa ra đánh giákịp thời, hợp đồng thông minh sẽ tự động hoàn thành việc
chuyển tiền từ tài khoản quỹ của khách hàng.
(6) Nếu khách hàng không hài lòng với kết quả giao dịch, họ có thể chọn đàm phán
với thương gia vàcuộc đàm phán sẽ tự động hoàn tất việc chuyển tiền. Nếu không, hệ
thống quản lýtín dụng sẽ được truy cập để đánh giá thêm.

6.7 Trình duyệt blockchain（Cybex Live）

Cybex.Live làmột trình duyệt blockchain cybex được phát triển bởi nhóm
Cybex được ra mắt vào tháng 9 năm 2018. Các dịch vụ được cung cấp bởi cybex.live
làtrung tâm dữ liệu. Người dùng không chỉ có thể truy vấn nhiều thông tin cơ bản
trong chuỗi theo thời gian thực, chẳng hạn như: thông tin khối, thông tin cơ bản tài
khoản, thông tin cơ bản giao dịch, thông tin mãthông báo, thông tin nút vàtương tự.
Ưu điểm của blockchain lànó công khai vàminh bạch. Đối với người dùng
thông thường, việc sử dụng trình duyệt blockchain làphương tiện quan trọng nhất để
truy vấn thông tin giao dịch trên chuỗi. Cybex.live làmột công cụ tập trung vào dữ
liệu cung cấp cho người dùng phổ biến các truy vấn thông tin cơ bản vàthông tin giao
dịch chuỗi khối Cybex. Cybex.live vàtrao đổi, các công cụ vận hành chuỗi (dành cho
người dùng nâng cao để phát hành tài sản, thiết lập nhiều lần đăng nhập, quản lý
quyền tài khoản, v.v.) cùng nhau tạo thành ba công cụ được sử dụng phổ biến nhất
cho người dùng nền tảng giao dịch.
Ngoài việc truy vấn thông tin khối cơ bản, thông tin tài khoản, thông tin giao
dịch, thông tin tài sản, thông tin nút, v.v., Cybex.Live còn cung cấp các tính năng
nâng cao hơn, chẳng hạn như xếp hạng nắm giữ tài sản, tổng khối lượng giao dịch vào
ngày hôm trước, trước đó. Số lượng tài khoản mới được thêm vào trong ngày, đường
cong TPS lịch sử, danh sách các giao dịch chống lại các giao dịch lịch sử, v.v.

Để đáp ứng các yêu cầu về hiệu năng, Cybex đã phát triển một trình cắm
thêm mongo_plugin hiển thị rõràng dữ liệu khối vào cơ sở dữ liệu đã chỉ định vàlưu
trữ tất cả op-op vào cơ sở dữ liệu MANGO đã chỉ định.
Plugin được đính kèm với delay_node để đảm bảo rằng tất cả các hoạt động
đọc phải làKhối không thể đảo ngược lần cuối. Tương ứng, một độ trễ nhất định sẽ
được đưa ra vàphạm vi độ trễ làkhoảng 8 khối trong khoảng 30-40 giây.
Lý do tại sao Mango DB được chọn làvìcác hoạt động trong khối có các
lược đồ khác nhau. Người ta biết rằng hầu hết các cơ sở dữ liệu trên thị trường đều có
các hạn chế về lược đồ. Mongodb không bị giới hạn bởi lược đồ. Nólinh hoạt hơn khi
lưu trữ các hoạt động không đồng nhất. Ở cùng một vị trí.
Đối với dịch vụ giao diện người dùng, bạn cũng cần tạo một lớp dịch vụ nghỉ
ngơi để hiển thị dữ liệu trong mongodb đến giao diện người dùng thông qua một cuộc
gọi giao diện cố định.
Kiến trúc cơ bản của Cybex Live như sau:

6.8 Hệ thống khuyến nghị
Cybex phân biệt rõ ràng trách nhiệm vànghĩa vụ của các thành viên cộng
đồng vàcó một hệ thống khuyến khích toàn diện, khuyến khích các thành viên cộng
đồng đóng góp cho cộng đồng nhiều nhất cóthể.
Trong số đó, công cụ mở rộng thị trường Cybex cóthể được giảm giátheo một
tỷ lệ nhất định bằng cách khuyến nghị đăng ký và cải thiện hoạt động của trọng tài
trong hệ thống Cybex. Mục đích thiết kế ban đầu của vai trònày tương tự như cơ chế
cung cấp dịch vụ của Alipay vàWeChat, làsự phát triển của Cybex. Một trong những
phương tiện đầu tiên mới kéo.
Hệ thống khuyến nghị của mạng Cybex được chia thành "hệ thống khuyến nghị
gốc" và "hệ thống khuyến nghị tùy chỉnh". Hệ thống khuyến nghị trước được triển
khai theo cơ chế giới thiệu của chuỗi Cybex vàsau này dựa trên kích thước DAPP, hỗ
trợ các nhàphát triển xác định quy tắc hoàn lại tiền.

6.8.1 Cơ chế giới thiệu
Để thuận tiện cho việc mô tả cơ chế giới thiệu của CYBEX, trước tiên chúng tôi
giải thích thuật ngữ:
 Thành viên thông thường: tài khoản không trả bất kỳ khoản phíthành viên nào,
không được hưởng bất kỳ hình thức giảm giáhoặc hoa hồng nào;
 Thành viên trọn đời: Đã cung cấp phínâng cấp vànâng cấp lên tài khoản thành
viên trọn đời;
 Người đăng ký: Một tài khoản đã tồn tại trong hệ thống để trả phí đăng ký khi
đăng ký tài khoản mới;
 Người giới thiệu: Phải làtài khoản thành viên trọn đời, cóthể có được bằng cách
thương lượng với người đăng ký.
Điều đầu tiên cần lưu ýlàcơ chế giới thiệu không phải làmô hình tiếp thị
đa cấp của cấu trúc kim tự tháp. Nó chỉ có hai lớp: người giới thiệu vàtrọng tài. Cơ
chế giới thiệu của CYBEX quy định rằng mỗi khoản phí được phân bổ như sau:
 Mạng CYBEX tính phí20% và80% còn lại được phân bổ theo cơ chế giới thiệu;
 Trong số các cơ chế giới thiệu, 30% được ưu tiên chỉ định cho các thành viên
cuộc sống (trọng tài) và50% còn lại được phân bổ bởi người đăng ký khi tạo tài
khoản mới;
 Người đăng ký có thể đặt người giới thiệu làN% và100% -N% sẽ thuộc sở hữu
của người đăng ký.
Bất kỳ trọng tài nào cũng có thể được đăng xuất bằng cách nâng cấp thành
thành viên trọn đời, nghĩa là, giới thiệu của anh ta không còn được tách ra khỏi hoa
hồng của anh ta, vàtất cả các khoản phí(trừ phần được tính bởi mạng) sẽ được hoàn
trả đầy đủ vào tài khoản của anh ta / côta.
Vídụ: Thành viên trọn đời Alice khuyên Bob nên đăng ký làm người dùng
CYBEX thông qua nền tảng X vànền tảng X trả cho Bob một khoản phí đăng ký.
Bob đã thực hiện chuyển khoản vàphígiao dịch là10CYB. Trong số đó, mạng tính
phí2CYB, Alice nhận được 3CYB vànền tảng X được 5CYB. Nếu Alice vànền tảng
X đồng ýtrước, mỗi lần anh ta đề xuất người dùng, nền tảng sẽ cho anh ta hoàn tiền
10%. Sau đó, nền tảng sẽ được phân phối từ 5CYB đến Alice0.5CYB.
Khi số lượng hoạt động của Bob tăng lên, anh quyết định nâng cấp thành
viên để giảm phíxử lý. Khi anh ta trả phínâng cấp 1000CYB, phígiao dịch 10CYB
của anh ta sẽ được mạng 2CYB tính phívà8CYB còn lại sẽ được trả lại cho anh ta
vào lúc 8:00 sáng ngày hôm sau. Tại thời điểm này, nếu Bob cũng muốn kiếm được
một khoản phíhoa hồng thông qua cơ chế giới thiệu, có hai cách: một làtrở thành
"người đăng ký", chạy dịch vụ nhấn để hoàn tất đăng ký cho người khác, thứ hai là
gọi trọng tài dưới tên của những người đăng ký khác. ".

6.8.2 Cơ chế đề xuất tùy chỉnh

Cơ chế đề xuất cóthể tùy chỉnh cho phép người dùng DApp điền thủ công
thông tin tên tài khoản Cybex của người giới thiệu khi đăng ký và đăng nhập. Quy tắc
hoàn lại tiền của Dapp có thể được đặt theo hai chiều: đề xuất đăng ký, đề xuất giao
dịch nội bộ DApp.
Logic thực hiện của đề xuất đăng ký là nếu người dùng điền vào đề xuất khi
đăng ký tên tài khoản Cybex mới, người giới thiệu của người dùng có thể trả lại số
tiền cố định theo quy tắc hoàn lại tiền sau khi người dùng thực hiện các hoạt động tiếp
theo như nạp tiền, đặt hàng chờ xử lý, v.v. Bây giờ một loại tài sản nhất định.
Đề xuất giao dịch nội bộ Dapp có thể theo dõi hoạt động của người dùng
liên quan đến giao dịch tài sản trong DApp vàhoàn trả lại tài khoản của người giới
thiệu theo tỷ lệ phần trăm của số tiền giao dịch. Tài sản hoàn lại tiền cóthể chọn tham
gia vào tài sản hoặc loại tài sản được chỉ định.
Với sự phát triển của toàn bộ hệ sinh thái, các công ty hoặc cánhân sử dụng
công nghệ Cybex cho thực tiễn thương mại hóa có thể được gọi là"nhàmở rộng thị
trường". Thực tiễn của họ cho phép Cybex phục vụ nhiều kịch bản ứng dụng hơn, do
đó mở rộng việc sử dụng CYB. Ngoài ra, mỗi người mở rộng thị trường có thể tạo
thành một vòng tròn đạo đức dựa trên CYB và đổi mới chéo trong hệ thống Cybex để
hình thành đổi mới kinh doanh.

7. Mở rộng nghiên cứu
7.1 Thực hiện hợp đồng thông minh
Cybex đang khám phá một công nghệ kết hợp với EOS để tạo thành một
blockchain hội tụ mới. Một chuỗi các tính năng Cybex và EOS tích hợp mới sẽ hỗ trợ
các hợp đồng thông minh của EOS trong khi vẫn giữ các trao đổi vàphát hành tài sản
phi tập trung của Cybex. Phát triển vàứng dụng.
Trên chuỗi Cybex mới, các nhà phát triển có thể tạo các hợp đồng thông
minh của riêng họ với các hoạt động đơn giản như EOSIO hoặc đơn giản làdi chuyển
các hợp đồng thông minh hiện cótừ chuỗi EOS sang chuỗi Cybex mới. Chúng tôi có
thể coi EOS vàphần Cybex ban đầu của chuỗi mới làhai thành phần riêng biệt vàánh
xạ giữa tài khoản liên thành phần và tài sản kỹ thuật số (tài sản của Cybex và mã
thông báo EOS) được đảm bảo bởi cơ chế cơ bản.
Thành phần EOS sẽ chịu trách nhiệm cho phần hợp đồng thông minh của
chuỗi mới. Ánh xạ tài khoản của Cybex sẽ tham gia vào hợp đồng thông minh vàsẽ
chịu trách nhiệm ánh xạ chuyển giao tài sản từ giao dịch sang số dư tài khoản của
thành phần Cybex. Thành phần Cybex kiểm soát hệ thống tài khoản người dùng, quản
lýtài sản và trao đổi phi tập trung. Có thể hiểu rằng mãthông báo, làtài sản cốt lõi

của thành phần EOS, được chuyển đổi thành CYB theo logic cơ bản theo tỷ giáhối
đoái cố định, do đó đồng bộ hóa tài sản tài khoản trong hai thành phần.

7.2 Blockchain as a Service
7.2.1 BaaS
BaaS (Blockchain as a Service，Blockchain làmột dịch vụ) làmột dịch vụ
cho phép người dùng dễ dàng tạo, vận hành vàsử dụng các chuỗi khối vàphát triển
Dapps và tạo hợp đồng thông minh trên các chuỗi khối. Các nhà cung cấp dịch vụ
BaaS chịu trách nhiệm vận hành vàbảo trìcác nút cần thiết vàcơ sở hạ tầng khác để
đảm bảo tính linh hoạt vàổn định; người dùng BaaS có thể tập trung vào logic kinh
doanh cốt lõi. Kiến trúc của BaaS rất gần với các kiến trúc laaS, PaaS vàSaaS quen
thuộc. Môhình dịch vụ này mang lại những lợi ích sau:
 Cost Chi phíthấp hơn
 Khả năng mở rộng tốt hơn
 Tính linh hoạt tốt hơn
 Bảo vệ an ninh chuyên nghiệp hơn
 Truy cập mọi lúc, mọi nơi
 Phần mềm lớp ứng dụng hiệu quả hơn vàtốt hơn

7.2.2 Khu vực ứng dụng BaaS

7.2.3 Cybex BaaS
Cybex BaaS sẽ triển khai các dịch vụ BaaS cho người dùng. Ngoài việc duy trì
vàquản lý cơ sở hạ tầng như các nút, Cbyex sẽ cung cấp cho người dùng khả năng
vận hành đồng thời nhiều dịch vụ cụm chuỗi đồng nhất cơ bản. Kịch bản này có thể
xảy ra ở các khách hàng nhóm lớn vàcần xây dựng các tổ chức blockchain đáp ứng
nhu cầu của các hình thức kinh doanh vàđặc điểm giao dịch khác nhau cho các phân
khúc kinh doanh khác nhau, nhưng nhiều chuỗi có hệ thống tài khoản đồng nhất, để
họ cóthể triển khai trong các khách hàng của dịch vụ. Đồng thời, việc ánh xạ (chia sẻ)
hệ thống tài khoản vàchuyển giao tài sản liên chuỗi được thực hiện giữa nhiều chuỗi.
Một vídụ về hình sau:
Chúng tôi tạo vàvận hành bốn chuỗi Cybex riêng biệt, nhưng chia sẻ một
hệ thống tài khoản đồng nhất, cónghĩa làngười dùng cóthể hoạt động trên các tài sản
chuỗi khác nhau vàsử dụng cùng một khóa riêng để nâng cao đáng kể trải nghiệm
người dùng.

Trong số 4 chuỗi, cóchuỗi chủ yếu được sử dụng cho các giao dịch định lượng,
chuỗi chủ yếu được sử dụng cho thanh toán vi mô, chuỗi chủ yếu được sử dụng để
đầu tư gây quỹ vàchuỗi chủ yếu được sử dụng cho các tròchơi đố vui. , bạn cóthể tự
do chuyển tài sản giữa các chuỗi.

7.3 Tí
ch hợp vào hệ sinh thái Cosmos vàPolkadot
Cosmos hy vọng sẽ trở thành một Internet blockchain ở một mức độ nào đó. Bằng cách sử
dụng mạng Cosmos, người dùng cóthể chuyển mãthông báo từ blockchain này sang blockchain khác
thông qua gói truyền thông blockchain nội bộ (IBC).
Mạng Cosmos bao gồm nhiều blockchains khác nhau được gọi làvùng. Mỗi khu vực chứa một
cơ chế đồng thuận Byzantine Fault Tolerance (BFT) như Tendermint. Tendermint làmột bằng chứng
về thỏa thuận công bằng giải quyết các vấn đề trong thế hệ tiền POS đầu tiên, chẳng hạn như NXT.
Polkadot làthế hệ thứ ba của công nghệ blockchain mở màkhông cần ủy quyền. Khái niệm
thiết kế cốt lõi của nó làmở rộng vàmở rộng ngay lập tức, giải quyết các vấn đề của việc truyền và
chấp nhận công nghệ blockchain ngày nay. Polkadot có kế hoạch tí
ch hợp chuỗi tư nhân / chuỗi liên
bang vào mạng lưới đồng thuận của chuỗi công chúng trong khi vẫn giữ quyền bảo vệ quyền riêng tư
vàcấp phép của chuỗi tư nhân / chuỗi liên bang. Nó mang đến cho chúng ta một lớp giao dịch hoàn
toàn mới vàcơ hội kết nối hàng trăm blockchain với nhau.

Ý tưởng cốt lõi của Polkadot làphân biệt giữa cách đối tác khởi xướng vàthực
hiện giao dịch và cách đối tác ghi lại nó. Polkadot cung cấp một chuỗi chuyển tiếp cơ
bản, dựa trên một số cấu trúc dữ liệu động toàn cầu có thể kiểm chứng được, song
song hoặc chuỗi bên. Các ứng dụng blockchain cóthể rẽ nhánh Ethereum, điều chỉnh
theo nhu cầu của họ, kết nối với chuỗi công khai Ethereum thông qua Polkadot hoặc

đặt các chức năng khác nhau cho các chuỗi khác nhau để đạt được khả năng mở rộng
vàhiệu quả tốt hơn.
Làmột phần của hệ sinh thái POS, Cybex cũng rất chú ý đến các dự án chuỗi
chéo như COSMOS vàPolkadot, vàđang nghiên cứu các khả năng tích hợp nóvào hệ
sinh thái của nó. Bao gồm: việc sử dụng công nghệ chuỗi chéo để đạt được các cổng
thông tin phi tập trung, hiện thực hóa các cây cầu để kết nối Cybex với hệ sinh thái
của nó.

8. Ưu đãi sinh thái
8.1 Phíxử lý
Tài khoản Cybex cóthể được chia thành hai loại: tài khoản thông thường vàtài khoản thành
viên trọn đời.
Thành viên thông thường có thể trở thành thành viên trọn đời (tức làtài khoản VIP) bằng cách
trả phínâng cấp trong một lần (số tiền được đặt bởi ủy ban). Thành viên trọn đời cóthể nhận được một
tỷ lệ phần trăm hoàn lại tiền từ phígiao dịch của họ vànhận tiền hoa hồng từ phígiao dịch của người
dùng màhọ giới thiệu hoặc trả cho phí đăng ký. Công cụ mở rộng thị trường Cybex đã đề cập trước đó
cần phải làthành viên trọn đời.
Cần lưu ý rằng hoàn lại tiền vàhoa hồng được phát hành dưới hình thức Vesting, vàthanh
toán đầy đủ vẫn được yêu cầu tại thời điểm giao dịch.

Mỗi giao dịch trong Cybex yêu cầu một khoản phíxử lý, bao gồm không chỉ
nạp tiền, rút tiền, chuyển khoản, màcòn cả quyền đăng ký và sửa đổi. Lệ phísẽ được
phân phối cho Mạng Cybex, Giới thiệu trọn đời và Nhà đăng ký. Trong số đó, người
đăng kýcó thể phân phối lại tỷ lệ anh ta nhận được giữa anh ta vàNgười giới thiệu
liên kết giới thiệu của anh ta (cũng phải làthành viên trọn đời).
 Phígiải quyết đang chờ xử lý
Phíxử lý cho tất cả các giao dịch sẽ được giải quyết giữa mạng, người giới
thiệu vàngười đăng ký theo chu kỳ bảo trì. Hiện tại, chu kỳ bảo trìcủa Cybex là1
ngày, vìvậy việc thanh toán phíT-day sẽ diễn ra lúc 8:00 sáng ngày T + 1.
 Được làm tan băng
Khoản phínhỏ sẽ ngay lập tức nhập phíthanh toán, nhưng đối với các khoản
phílớn (như phínâng cấp thành viên trọn đời, phí đăng ký cho tên tài khoản cao cấp),
nó cần được tạm thời đóng băng và phát hành tuyến tính trong vòng 365 ngày. Hiện
tại, mức phítối thiểu do ủy ban quy định là100CYB.

8.2 Phần thưởng Token
Cơ chế giới thiệu của Cybex quy định rằng mỗi khoản phí được phân bổ như sau:




Mạng Cybex tính phí20% và80% còn lại được phân phối theo cơ chế giới thiệu;
Trong số các cơ chế giới thiệu, 30% được ưu tiên chỉ định cho các thành viên
cuộc sống (trọng tài) và50% còn lại được phân bổ bởi người đăng ký khi tạo tài
khoản mới;
 Người đăng ký có thể đặt người giới thiệu làN% và100% -N% sẽ thuộc sở hữu
của người đăng ký.
Bất kỳ trọng tài nào cũng có thể được đăng xuất bằng cách nâng cấp thành
thành viên trọn đời, nghĩa là, giới thiệu của anh ta không còn được tách ra khỏi hoa
hồng của anh ta, vàtất cả các khoản phí(trừ phần được tính bởi mạng) sẽ được hoàn
trả đầy đủ vào tài khoản của anh ta / côta.
CYB cũng sẽ được sử dụng để thưởng cho các nhóm hoặc cá nhân đóng
góp cho Hệ sinh thái Cybex, chẳng hạn như nhân chứng, nhân viên dự án ngân sách
vàhình thành một động lực sinh thái tốt. Luồng mã thông báo CYB được minh họa
như sau:

Theo cài đặt hệ thống hiện tại, mỗi lần tạo khối thành công, nhân chứng sẽ nhận
được 0,1 CYB làm phần thưởng.

9. Lộ trì
nh
Tháng 3 năm 2018

Ra mắt sàn giao dịch Cybex

Tháng 5 năm 2018

Ra mắt Cybex phiên bản di động

Tháng 6 năm 2018

DAPP đầu tiên - đố vui bóng đá trực tuyến

Ra mắt module Cybex ETO
Tháng 8 năm 2018
Sản xuất một số lượng lớn bản vícứng Wookong Solo
Ra mắt phiên bản phổ thông Trì
nh duyệt Cybex
Tháng 9 năm 2018

Wookong Solo chí
nh thức phát hành vàhỗ trợ EOS
Đã hoàn thành khung xây dựng cộng đồng các nhàphát triển

Ra mắt ROME
Tháng 10 năm 2018
Ra mắt Cybex Browser Professional

Tháng 11 năm 2018

Hoàn thành sản phẩm hóa Jadepool, cung cấp một giải pháp toàn
diện cho lưu trữ tài sản kỹ thuật số

Wookong Solo hỗ trợ USDT

Tháng 12 năm 2018

Phát hành ROME API để hỗ trợ các giao dịch lượng hóa chuyên
nghiệp
Chạy thử module Cybex Game

CYBEX mở siêu nút đầu tiên - HashQuark
Phát hành phần mềm vítiền Wookong Wallet APP
Ra mắt sàn giao dịch Cybex phiên bản 2.0
Sản xuất một số lượng lớn bản vícứng Wookong Bio
Tháng 1 năm 2019
Cybex hỗ trợ Non-fungible token

Tròchơi đố vui trực tuyến cộng đồng
Vícứng Wookong, eNotes hoàn thành việc kết nối với Sàn giao
dịch Cybex kết nối vícứng Wookong vàEnotes
Tháng 3 năm 2019
Thực hiện cơ chế gửi lời mời

Nguyên mẫu dự án năng lượng sạch đã hoàn thành

Nguyên mẫu dự án truy xuất nguồn gốc chống giả
Tháng 4 năm 2019

Hoàn thành sản phẩm hóa Gateway

Trì
nh duyệt Cybex Live được sửa đổi hoàn toàn

Tháng 6 năm 2019

Jadepool Hỗ trợ tất cả các loại tiền kỹ thuật số hàng đầu trong top
30

Cybex hỗ trợ hợp đồng thông minh

Tháng 8 năm 2019

WOOKONG hỗ trợ trao đổi nguyên tử

Triển khai môhì
nh Cybex BaaS

Tháng 9 năm 2019

Hơn 30 DAPP được vận hành trong hệ sinh thái Cybex

Tháng 12 năm 2019

Cybex tí
ch hợp cosmos/Polkadot

10. Phụ lục: Số liệu cốt lõi với vícứng đa chữ
kývàhệ thống quản lý

