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1. Giới thiệu

DACX, một khởi nghiệp fintech/blockchain trụ sở tại London nằm trong Tổ chức tăng tốc 
công nghệ nổi tiếng được gọi là LEVEL39. Dự án DACX đã được hình thành từ Q3 năm 
2018, mục tiêu cung cấp mộtsàn giao dịch tài sản kỹ thuật số thế hệ mới tận dụng công 
nghệ học máy và DLT để đảm bảo một thị trường an toàn và tuân thủ. Mục tiêu của chúng 
tôi là cung cấp một nền tảng cho cả thị trường sơ cấp và thứ cấp ngoài các loại tiền mã 
hóa truyền thống, bằng cách đầu tư mạo hiểm vào thế giới chứng khoán và hàng hóa mã 
hóa. Do đó, dịch vụ sản phẩm của chúng tôi phục vụ các giải pháp cho lĩnh vực bán lẻ, lớp 
chuyên nghiệp và thể chế khách hàng. 

Kể từ khi thành lập, DACX đã đi một chặng đường dài, MVP của chúng tôi đã được đưa ra 
vào tháng 2019, theo đó đội ngũ đưa ra quyết định không tìm kiếm tài trợ bên ngoài cho 
dự án ở giai đoạn sớm như vậy. Điều này đã chứng minh sự ảnh hưởng trong định hướng;

 Một môi trường độc lập cho chiến lược và phát triển rõ ràng hơn

 Sáng tạo & đổi mới để được tăng tốc và sẵn sàng với thử thách

 Được chú ý hơn từ khách hàng của chúng tôi

Điều này cho phép các tổ chức giữ sự tập trung và vẫn phù hợp đối với bối cảnh phát lý 
thay đổi và xu hướng của nhà đầu tư  đối với ICO.  

Trong cuộc hành trình này, chúng tôi đã đạt được tiến bộ không chỉ ở phía bên sản phẩm 
mà còn trong cộng đồng blockchain bằng cách hình thành đối tác và các mối quan hệ làm 
việc với các tổ chức thành lập trong không gian này. Về mặt quy định, là một sàn giao dịch 
tập trung với mục tiêu niêm yết STO trong tương lai gần, đó là lợi ích của chúng tôi để tuân 
thủ thiết kế trong phần trọng tâm của kiến   trúc để giảm thiểu rủi ro quy định hiện hành và 
tương lai. Do đó, nền tảng của chúng tôi tích hợp KYC, AMM, và AML để giám sát rủi ro 
theo thời gian thực mà giảm nhẹ những hành vi đáng ngờ từ thị trường. 

Bằng cách đề xuất thử nghiệm xuyên biên giới của chúng tôi với các công ty quy định hàng 
đầu của FCA, chính thức được gọi là GFIN (Global Financial Innovation Network). DACX là 
một trong tám doanh nghiệp thành công đã được vào danh sách rút gọn cho thí điểm. Đề 
xuất của chúng tôi bao gồm việc sử dụng DLT và Học máy để tạo điều kiện giao dịch 
xuyên biên giới các khoản thanh toán đa tiền tệ, tài sản và hàng hóa qua việc mã hóa, hợp 
đồng thông minh và ký quỹ. 

Đây sẽ là một hành trình không nghỉ khi DACX có ý định viết tiêu chuẩn về chất lượng và 
đạt được trong lĩnh vực này, và như vậy từ ngày 23 tháng 9 2019 chúng tôi phải đăng ký 
cho khách hàng trên nền tảng (xem 3.11 cho chương trình liên kết/giới thiệu). 
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2. Thách thức chúng tôi muốn vượt qua

Mất trộm và Hack 

Kể từ khi ra đời tiền mã hóa, thời gian sau thời gian thị trường đã chứng kiến một lịch sử 
về tấn công bảo mật dẫn đến mất tiền và sự tin tưởng của khách hàng. Do đó, điều này đã 
ảnh hưởng xấu đến việc áp dụng tùy chọn rộng hơn các tài sản kỹ thuật số. Dưới đây là 
một thời gian của các sự kiện đáng chú ý của mất trộm/Hacks mà đang mở rộng trong 8 
năm qua.

Kiến trúc yếu kém/Cơ chế khớp lệnh chậm

Trong điều kiện thị trường bất lợi, nó đã xuất hiện phổ biến, khi số lượng lệnh giao dịch 
tăng cao trong khi khả năng xử lý của sàn lại yếu kém. Nguyên nhân là biến động cao làm 
cho hệ thống quá tải, đặc biệt là với công cụ khợp lệnh xây dựng trên một Kiến trúc đơn 
luồng. 

Tình trạng quá tải hệ thống xảy ra khi số lượng lệnh cần được xử lý bởi cơ chế khớp lệnh 
với giao dịch vượt khả năng xử lý của nó. Hệ thống này sau đó xử lý lệnh khi chúng đến và 
không thể chấp nhận thêm bất cứ lệnh mới nào cho đến khi hàng chờ được xử lý xong. 
Điều này có nghĩa rằng các trader hoặc không thể tận dụng lợi thế của thị trường hoặc 
đang mất đi nhiều hơn khi lệnh của họ chưa được xử lý, do trục trặc kỹ thuật thay vì thiếu 
lệnh mua/bán. 

Hệ thống quá tải xảy ra rất thường xuyên trên nhiều sàn với cơ chế khớp lệnh đơn luồng vì 
vậy đó là một trong những mối quan tâm chính của trader khi tìm một sàn giao dịch vì nó 
có thể ảnh hưởng rất nhiều đến trải nghiệm giao dịch, lợi nhuận cũng như thua lỗ của họ. 
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Sự không chắc chắn khi Rút tiền/Fiat

Các sàn giao dịch không bị kiểm soát hoạt động theo kiểu tăng giảm phí rút fiat tùy tiện, 
không tách biệt tiền của khách hàng trong nhiều trường hợp. Bản chất không được kiểm 
soát từ mô hình giao dịch của họ, dẫn đến việc thiếu tuân thủ quy định AML và CFT dẫn 
đến việc liên kết với ngân hàng thất bại. Điều này khiến khách hàng rơi vào tình trạng thiếu 
an toàn cho số tiền của mình. 

Bitfinex đấu tranh với ngân hàng 

Không tiết lộ người thụ hưởng 

Một số sàn giả mạo về mục đích không tiết lộ quản lý cấp cao của họ, và đang hoạt động 
ngoài vòng pháp luật. Điều này dẫn đến việc thiếu người chịu trách nhiệm. 

Lạm dụng và thao túng thị trường 

Những người tham gia thị trường đầy thủ đoạn sử dụng nhiều cách thiếu công bằng để 
tăng lợi nhuận cho họ. Điều này đã diễn ra trên các thị trường tài chính chính thống và kết 
quả của nó là Flash Crash 2010, vụ bê bối tỷ lệ Libor 2012 và Bitcoin Flash Crash [liên kết 
bên dưới] 

2010 Flash Crash [Gian lận lãi suất và vụ bê bối Libor] 

2012 Libor Scandal 

Bitcoin Flash Crash 

Đi sâu vào cách thực hiện điều này trong thực tế;

Giả mạo & chia lớp 

Giả mạo là một hoạt động giao dịch gây rối từ trader để vượt trội hơn những người tham 
gia thị trường và để thao túng thị trường. Những kẻ giả mạo rất quan tâm đến giao dịch, do 
đó tạo ra một ảo tưởng về sự bi quan trên thị trường khi hủy nhiều lệnh mua hoặc bán, 
hoặc tăng sự lạc quan hay nhu cầu khi thị trường dần xấu đi. Người giả mạo đặt lệnh mua 
hoặc đặt lệnh với ý định hủy trước khi lệnh được khớp hết. Sự sôi động của hoạt động 
xung quanh các lệnh mua hoặc bán nhằm thu hút các nhà giao dịch khác, gây ra những 
hiệu ứng thị trường cụ thể như thao túng giá thị trường của chứng khoán. Giả mạo có thể 
là một yếu tố làm thị trường tăng giảm và có thể mang lại lợi nhuận rất cao cho người lừa 
đảo nhờ vào việc mua và bán đúng lúc dựa trên khả năng thao túng này. Theo Đạo luật 
Dodd-Frank năm 2010 tại Hoa Kỳ, việc giả mạo được định nghĩa là "hành vi đặt lệnh mua 
hoặc bán bất hợp pháp với ý định hủy bỏ trước khi thực hiện."
Giả mạo có thể được sử dụng với các thuật toán tách lớp và hoạt động trước, các hoạt 
động này cũng là bất hợp pháp. Giao dịch tần số cao là hình thức giao dịch thuật toán 
chính được sử dụng trong thị trường tài chính rất có lợi vì nó có khối lượng giao dịch cao. 

Quote Stuffing
Điều này đề cập đến một hình thức thao túng thị trường được sử dụng bởi các nhà giao 
dịch API liên quan đến việc nhanh chóng nhập và rút một số lượng lớn các lệnh nhằm gây 
quá tải thị trường. Điều này có thể tạo ra sự nhầm lẫn trên thị trường và nó có thể tạo ra 
các cơ hội cho trader giao dịch tốc độ cao.
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Nhờ quote stuffing, hệ thống giao dịch chậm báo giá trong khi việc nhồi thêm lệnh đang 
xảy ra, chỉ đơn giản bằng cách đặt và hủy bỏ lệnh với một tốc độ nhanh hơn băng thông 
của đường truyền dữ liệu thị trường hoặc cơ chế khớp lệnh. 

Các lệnh chồng lên bộ đệm và độ trễ (độ trễ tăng) kéo dài cho đến khi bộ đệm quá tải. 
Người ta đã xác định được quote stuffing xảy ra thường xuyên - khi hàng ngàn lệnh thay 
thế cho một thị trường được đặt trong một giây, mỗi lệnh có hiệu lực ngắn hơn so với tin 
về lệnh (đi với tốc độ ánh sáng) để tiếp cận bất cứ ai không có trên sàn giao dịch; không ai 
có thể thực hiện một giao dịch với những lệnh ảo này. 

Momentum Ignition 

Nó đề cập đến một chiến lược thao túng thị trường bằng cách cố gắng kích hoạt một số 
lượng lớn giao dịch từ số đông người tham gia thị trường nhằm gây ra biến động giá nhanh 
chóng. Phương pháp lạm dụng này có cách làm tương tự như giả mạo và phân lớp, ngoại 
trừ việc thay vì chỉ tạo lệnh và hủy chúng, các lệnh thực tế sẽ được xử lý. Phương pháp này 
còn được gọi là pump & dump. Bằng cách lôi kéo nhiều người giao dịch mua hoặc bán 
nhanh chóng, người thao túng có thể kiếm lợi nhuận bằng cách mua từ sớm hoặc bằng 
cách nâng order book, biết rằng giá có thể sẽ giảm sau khi tăng nhanh trong thời gian 
ngắn. Momentum Ignition cực kỳ khó phát hiện và yêu cầu sử dụng máy học. 

Hammering  

Đây là lệnh bán nhanh và tập trung bởi các trader nhận thấy một thị trường được định giá 
cao.

Đôi khi đây là một hiện tượng giao dịch tự nhiên, nhưng nó cũng có thể là một mô hình lạm 
dụng được dàn dựng tinh vi. Tương tự như Momentum Ignition, Hammering có thể cực kỳ 
khó phát hiện và yêu cầu sử dụng máy học. 

Chasing và Wash Trading

Đây là các hình thức thao túng thị trường mà ở đó một trader tự bán và mua các công cụ 
tài chính giống nhau để tạo ra hoạt động giả, gây hiểu lầm trên thị trường. Đầu tiên, một 
trader sẽ đặt lệnh bán hoặc mua, sau đó đặt lệnh mua hoặc bán ngược lại để tự thực hiện 
giao dịch. Điều này có thể được thực hiện vì một số lý do:

Để giả khối lượng giao dịch, tạo ấn tượng rằng cặp giao dịch này có nhu cầu cao hơn 
thực tế.
Để tạo phí hoa hồng cho các nhà môi giới nhằm bù cho họ một số thứ không thể 
thanh toán công khai. Điều này đã được thực hiện bởi một số người tham gia vụ bê 
bối Libor.

Sàn giao dịch ở hầu hết các khu vực pháp lý được uỷ quyền để phát hiện mô hình lạm 
dụng này. 
Wash trading là bất hợp pháp tại Hoa Kỳ kể từ khi thông qua Đạo luật Giao dịch hàng hóa 
(CEA) năm 1936.
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Rửa tiền kĩ thuật số

Đó là quá trình che giấu nguồn gốc của tài sản kỹ thuật số thu được bất hợp pháp bằng 
cách đi qua một chuỗi ví và sàn giao dịch phức tạp. Mô hình tổng thể của quá trình này thu 
tiền cho kẻ rửa tiền một cách mơ hồ và gián tiếp. Rửa tiền xảy ra trên sàn giao dịch tài sản 
kỹ thuật số khi trader cố tình mất tiền vào các giao dịch trong khi cố ý cho phép các trader  
cụ thể khác khôi phục các giao dịch bị mất. 

Thiếu tuân thủ/Rủi ro quy định về việc đóng cửa

Việc không tuân thủ đã tác động đến một số sàn giao dịch, cụ thể là EtherDelta cụ thể nơi 
mà Ủy ban Chứng khoán và sàn giao dịch (SEC) đã công bố các khoản phí được xử lý vào 
năm 2018 đối với Zachary Coburn, người sáng lập EtherDelta, một sàn giao dịch "token" kỹ 
thuật số . Đây là hành động thực thi đầu tiên của SEC dựa trên những phát hiện về nền 
tảng này khi nó hoạt động như một sàn giao dịch chứng khoán quốc gia chưa đăng ký. 
[tham khảo Sec.gov ấn phẩm phát hành 2018-258] 

quy định của SEC là rõ ràng với "Howey Test" được tạo ra bởi Tòa án Tối cao để xác định 
liệu giao dịch nhất định có đủ điều kiện hình thành "hợp đồng đầu tư" không? Nếu vậy, thì 
theo Luật Chứng khoán năm 1933 và Đạo luật Giao dịch Chứng khoán năm 1934, các giao 
dịch được coi là chứng khoán và do đó chịu sự quản lý và đăng ký nhất định. 

Đối với mục đích thông tin, giao dịch sẽ được coi là chứng khoán nếu tất cả các yêu cầu 
sau được đáp ứng:

Có một khoản đầu tư bằng tiền 

Có một lợi nhuận kỳ vọng  

Đầu tư tiền là trong một doanh nghiệp thông thường 

Bất kỳ lợi nhuận xuất phát từ những kết quả của một nhà 

quảng cáo hoặc bên thứ ba

Loại trừ tài chính

Loại trừ tài chính đề cập đến một quá trình mà người gặp khó khăn khi tiếp cận và/hoặc 
sử dụng các dịch vụ tài chính và các sản phẩm trong thị trường chủ đạo phù hợp với nhu 
cầu của họ và cho phép họ có một cuộc sống xã hội bình thường trong xã hội mà họ sống. 

Bên cạnh thực tế là việc sử dụng các dịch vụ tài chínhngày càng tạo nên cuộc sống tiêu 
chuẩn, cách để tiếp cận và sử dụng các dịch vụ có thể đòi hỏi ngày càng nhiều các khía 
cạnh như địa lý, kỹ thuật, văn hóa, giáo dục hoặc về bảo đảm và tiêu chí phân tích rủi ro. 
Điều này dẫn đến một phạm vi tiếp cận rộng lớn và sử dụng những khó khăn có liên quan 
sâu sắc đến cấu trúc thị trường của mỗi quốc gia. Các sản phẩm tài chính sẽ được coi là 
"thích hợp" khi việc cung cấp, cấu trúc và chi phí của chúng không khiến khách hàng truy 
cập và/hoặc sử dụng gă[j phải khó khăn.
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Những khó khăn này là do cùng một lúc bởi các đặc tính của sản phẩm và cách thức 
chúng được bán (bên cung) và tình hình và khả năng tài chính của khách hàng 10/136 
(phía cầu). Các phân tích của mỗi cấu trúc (cả bên cung và cầu) có thể, cho mỗi quốc gia, 
đánh dấu việc đáp ứng cung cầu, và nó thích hợp ra sao. 

Hầu hết các loại trừ xuất hiện để phát sinh từ một sự thất bại của các nhà cung cấp 
thương mại chính khi cung cấp một loạt các sản phẩm và dịch vụ phù hợp với nhu cầu của 
tất cả các phần của xã hội. 

“Nhà cung cấp chính” có thể được coi như là nhà cung cấp không gây tiếng xấu cho thẩm 
quyền quốc gia. Liên quan đến cơ cấu thị trường của mỗi quốc gia, một loại nhà cung cấp 
đặc biệt có thể xuất hiện như là chủ đạo trong một số trường hợp và là “thay thế” trong 
một số khác (ví dụ như các ngân hàng tiết kiệm là chủ đạo ở Pháp hoặc Tây Ban Nha, 
nhưng không phải ở Vương quốc Anh).  

"Thay thế" có thể đề cập đến các tổ chức đặc biệt chú ý đến các phân khúc biên, thường 
hoạt động như các tổ chức phi lợi nhuận và hoạt động phù hợp với các quy tắc và quy định 
hoặc các nhà cung cấp khác khai thác các phân khúc thị trường biên và thường hành động 
trên ranh giới của tính hợp pháp (các thực thể "thay thế lợi nhuận theo định hướng thương 
mại"). 

Ngân hàng, tiếp cận với ngân hàng đã trở thành thách thức đối với một số tầng lớp xã hội, 
từ điểm tín dụng bất lợi đến việc không có hồ sơ tín dụng tạo ra hoàn cảnh phức tạp cho 
những người tiêu dùng muốn có được dịch vụ ngân hàng đơn giản. (giải pháp thanh toán 
qua biên giới qua Remit và chương trình thẻ ghi nợ trả trước).

Tiết kiệm, do chính sách tài chính và tiền tệ trong một số nền kinh tế đó là khuyến khích 
theo hướng tiêu cực cho các công dân giữ tiền tiết kiệm của họ trong ngân hàng với chính 
sach lãi suất thấp hay thậm chí lãi suất âm (giải pháp phù hợp cho người vay và người tiết 
kiệm toàn cầu, và sử dụng hợp đồng thông minh DLT và ký quỹ kỹ thuật số) 

Loại trừ tín dụng, trong cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu năm 2007 khi nền kinh tế 
toàn cầu bị ảnh hưởng bởi khủng hoảng thanh khoản đối với tất cả các hình thức cho vay, 
khiến người tiêu dùng phải dành nhiều năm để phục hồi trạng thái ban đầu. (giải pháp 
DEFI) 

Từ chối cơ hội đầu tư, rào cản gia nhập cao ví dụ (giải pháp; cấu trúc trái phiếu BTC, 
Foundry, phân mảnh hóa, phá vỡ thị trường vốn)
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Thiếu thanh khoản

Thanh khoản thị trường yếu ảnh hưởng đáng kể cả người dùng nhỏ lẻ và chuyên nghiệp. 
Orderbook với tường mua bán mỏng ẩn chứa nguy cơ bị tụt giá mạnh khi thực hiện giao 
dịch, khiến trader không mua bán được với giá tốt nhất. Ví dụ, Ethereum Flash dump từ 
$319 xuống 10 cent.  

Tham khảo Ethereum Flash Crash trên Coinbase 

Hỗ trợ khách hàng kém

Dịch vụ khách hàng là chìa khóa cho bất kỳ doanh nghiệp, công ty nào mà liên tục cung 
cấp dịch vụ khách hàng kém có thể ngừng hoạt động. Khách hàng ngày nay có rất nhiều 
lựa chọn và sẽ chuyển sang đối thủ cạnh tranh nếu gặp phải một trải nghiệm dịch vụ kém. 
Cho dù bạn có là loại hình kinh doanh nào đi chăng nữa, khách hàng của bạn luôn muốn 
được lắng nghe và đối xử tốt. Một số thách thức nhìn thấy trong ngành công nghiệp của 
chúng tôi là;

Thời gian phản hồi

Không trả lời khi có thắc mắc

Không hiểu khách hàng muốn gì

Chấp nhận trách nhiệm

Việc xử lý - Không giải quyết được khiếu nại của khách hàng 

Điều này có thể dẫn đến nhiều tác dụng phụ, ví dụ;

Ảnh hưởng danh tiếng

Mất đi cơ hội kinh doanh & khách hàng quay lại 

Mất đi nhân viên tốt nhất của mình

Thiếu sự tôn trọng là chìa khóa để giành được khách hàng, đó là đối xử với họ với sự 
tôn trọng tối đa. Điều này đòi hỏi đào tạo nhân viên hỗ trợ khách hàng để có thể hỗ 
trợ khách hàng một cách lịch sự và thân thiện, không gây ra tiếng xấu trên các 
phương tiện truyền thông.

https://www.cnbc.com/2017/06/22/ethereum-price-crash-10-cents-gdax-exchange-after-multimillion-dollar-trade.html
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3. Sàn giao dịch DACX

Công nghệ mới cho phép một doanh nghiệp toàn cầu tiếp cận đối tượng quan tâm mới 
trên toàn cầu để kết nối các khách hàng quốc tế bây giờ đang tăng lên rất nhanh. Nhiều tổ 
chức bị cản trở vì không đảm bảo hỗ trợ đa ngôn ngữ, và đó là chiến lược vẫn đang diễn 
ra, khách hàng luôn phải là cốt lõi trong mục tiêu kinh doanh của bạn, và một phần của 
việc này là cung cấp cho họ một trải nghiệm hoàn hảo. Hỗ trợ đa ngôn ngữ, cho dù tự phát 
triển hoặc mua lại thông qua các công ty outsourcing là chìa khóa khi các sản phẩm phát 
triển. 

Một cơ chế khớp lệnh giao dịch là một phần mềm sử dụng để khớp lệnh mua và lệnh bán. 
Đây là phần quan trọng nhất của bất kỳ sàn giao dịch nào, cho phép người dùng giao dịch 
với nhau và là lý do tại sao họ đăng ký trên nền tảng này. Cơ chế khớp lệnh theo một thuật 
toán xác định một bộ quy tắc chúng phải tuân theo, cách chúng làm việc, có bao nhiêu 
lệnh chúng có thể xử lý và có bao nhiêu cặp và phải mất bao lâu. Một quá trình đa luồng là 
thuận lợi hơn, nhưng chỉ có một vài sàn giao dịch crypto thực hiện nó như là nó đòi hỏi làm 
việc, kinh nghiệm và thời gian để xây dựng nhiều hơn. 

Do đó, chúng tôi hợp tác với nhà cung cấp cơ sở hạ tầng Modulus Global, Modulus, một 
nhà phát triển hai mươi năm kinh nghiệm chuyên về HPC và công nghệ tài chính, và đã 
cung cấp các sản phẩm và dịch vụ công nghệ tiên tiến cho khách hàng bao gồm Thị 
trường chứng khoán NASDAQ, JP Morgan Chase, Bank of America, Credit Suisse, Barclays 
Capital, Goldman Sachs, Merrill Lynch, Fidelity, TD Ameritrade, Devon Energy, IBM, 
Microsoft, Yahoo!, Google, Cisco, Adobe, Ford Motor Company, SAS Institute, Đại học 
Rutgers, Đại học Chicago, MIT, Phòng thí nghiệm quốc gia Oak Ridge, NASA và hàng ngàn 
tổ chức giáo dục, giáo dục, chính phủ và phi lợi nhuận khác, trên 94 quốc gia kể từ năm 
1997.  

Giải pháp giao dịch tần suất cao của họ, cho phép DACX cung cấp mười triệu giao dịch 
mỗi giây ngay từ đầu và khả năng mở rộng lên đến 8X nếu và khi cần thiết. 

Để so sánh, Bitfinex có thể xử lý khoảng một triệu giao dịch mỗi giây, và Binance chỉ hơn 
một chút - khoảng 1,4 triệu. Với độ trễ thấp như 40 nano giây, danh mục đầu tư của bạn 
bây giờ có thể tăng lên và tụt 1,5 tỷ lần trong một phút duy nhất. Ngay cả NASDAQ, với độ 
trễ 400 micro giây đã chậm hơn 10 lần.  

Không giống như NASDAQ SMARTS, giải pháp Modulus theo dõi rửa tiền trong sàn giao 
dịch crypto. Hệ thống của chúng tôi sử dụng một mạng lưới thần kinh học sâu để xác định 
mối quan hệ ẩn trong sàn giao dịch và thậm chí trong blockchains. 

Whitepaper Ver 0.5 
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3.1 Quản lý rủi ro & Giám sát thị trường

Giám sát thị trường và giải pháp quản lý rủi ro mà không chỉ giữ độ trễ đến mức tối thiểu, 
nhưng phát triển thông minh hơn theo thời gian, để phát hiện và tháo gỡ các mô hình mới 
của lạm dụng thị trường. 
Thông qua việc sử dụng máy học, giải pháp AMM/AML sử dụng những hiểu biết sâu sắc 
để kết nối các dấu chấm trong thị trường và giữa những người tham gia thị trường, cung 
cấp giám sát thương mại và trước khi thương mại, thương mại và quản lý rủi ro thương mại 
và các cảnh báo tùy biến và Báo cáo. 
Giải pháp AMM/AML bao gồm hai quy trình khớp lệnh với mô hình sử dụng riêng biệt: 

Quản lý rủi ro trước và trong giao dịch

Quản lý rủi ro trước và trong giao dịch được thực hiện trước khi giao dịch được tạo ra, và 
trong thời gian giao dịch, cho phép sàn hủy bỏ, từ chối, hoặc sửa đổi các lệnh và giao dịch, 
tùy thuộc vào cài đặt độ nhạy mô hình. Điều quan trọng là các quy trình quản lý rủi ro 
trước và trong giao dịch chạy nhanh và hiệu quả nhất có thể, để giảm thiểu độ trễ trong 
công cụ khớp lệnh trên sàn. Trong khi đó là kỹ thuật có thể lập trình sử dụng các chức 
năng từ các công cụ bên ngoài hoặc từ các công cụ khớp lệnh bên ngoài, hiệu suất được 
tối ưu hóa khi các quy trình được nhúng trong các công cụ thực tế phù hợp với chính nó. 
Tỷ lệ hạn chế của các giao dịch cũng có thể được quản lý trong quá trình này.

Giám sát sau giao dịch

Giám sát sau giao dịch là xử lý chuyên sâu, bởi vì như tên cho thấy, việc xử lý được thực 
hiện sau khi lệnh được khớp với giao dịch, do đó giám sát sau giao dịch đã hoàn toàn 
không có tác động đến hiệu suất cơ chế khớp lệnh. Vì lý do này, các mô hình phức tạp hơn 
có thể được xác định trong quá trình giám sát sau giao dịch như bộ xử lý học máy chuyên 
sâu có thể được sử dụng đầy đủ trong quá trình này. ... 

Rửa tiền - do tính chất sáng tạo, độc quyền của hệ thống chống rửa tiền của chúng tôi 
(bằng sáng chế đang chờ cấp) không có thông tin nào có thể được cung cấp tại thời gian 
này. Hệ thống phát hiện và ngăn chặn (trước và trong giao dịch) nỗ lực rửa tiền. 
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3.2 Bảo mật 

Để đảm bảo sự an toàn của tài sản kỹ thuật số trong tầm kiểm soát của chúng tôi, chúng 
tôi sẽ sử dụng bốn loại ví tiền mã hóa:

1. Ví nóng
Đây là những ví được giữ trên máy chủ nội bộ của chúng tôi để chuyển thường xuyên. Chỉ 
có một phần của quỹ sẽ được giữ sẵn để chuyển thường xuyên. Tất cả các ví nóng đến ở 
dạng mã hóa và các khóa giải mã chỉ được áp dụng bởi các nhân viên được ủy quyền trong 
khoảng thời gian xác định trước để chấp nhận giao dịch đi. Điều này ngăn chặn bất kỳ mất 
tài sản trong trường hợp máy chủ nội bộ của chúng tôi bị xâm nhập.

2. Ví semi-cold được bảo vệ bởi HSM
Đó là những ví offsite nắm giữ bởi toàn công ty giải pháp phần cứng ví với quản lý, đa chữ 
ký và truy cập giới hạn thực thi bởi một phần cứng máy bảo mật. Nhiều chữ ký của cán bộ 
có thẩm quyền là cần thiết để phê duyệt một giao dịch duy nhất và khả năng tiếp cận được 
giới hạn thiết bị đầu cuối mạng riêng.

3. Tích hợp ví phần cứng
Nhận xét về nano tích hợp ví phần cứng Ledger và Ledger nano X (có hình ảnh)

4. Ví lạnh
Những ví được giữ offline và giao dịch được ký kết trên các máy tính offline của cán bộ 
quản lý cấp cao.

3.3 Lệnh

Một lệnh chỉ đơn giản là một hướng dẫn để mở hoặc đóng một giao dịch. Có hai loại chính 
của lệnh: lệnh vào và lệnh đóng. 

Các loại lệnh 

Cả hai lệnh để mở và lệnh để đóng đến trong các hình thức khác nhau: 

Lệnh thị trường
Lệnh giới hạn
Lệnh dừng
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Lệnh thị trường 
Một lệnh thị trường là một hướng dẫn từ một trader để thực hiện giao dịch ngay lập tức với 
mức giá tốt nhất có sẵn 

Lệnh giới hạn

Lệnh giới hạn là lệnh mua hoặc bán ở mức giá cụ thể hoặc tốt hơn. Một lệnh giới hạn mua 
chỉ có thể được thực hiện ở mức giá giới hạn hoặc thấp hơn, và lệnh giới hạn bán chỉ có 
thể được thực hiện ở mức giá giới hạn hoặc cao hơn. 

Các loại lệnh giới hạn trên Sàn giao dịch DACX 
Mua giới hạn
Bán giới hạn

Lệnh dừng

Một lệnh dừng, cũng được gọi là lệnh dừng lỗ là lệnh mua hoặc bán một khi giá của tài sản 
đạt đến một mức giá cụ thể, được gọi là giá dừng. 
Các loại lệnh dừng trên Sàn giao dịch DACX

Giới hạn mua/bán dừng
Lệnh dừng-giới hạn sẽ được thực hiện với mức giá quy định, hoặc tốt hơn, sau khi đã 
đạt được giá dừng đã cho. Khi đạt đến mức giá dừng, lệnh dừng-giới hạn sẽ trở 
thành lệnh giới hạn để mua hoặc bán theo mức giá giới hạn hoặc tốt hơn. 

Mua/bán dừng thị trường
Một lệnh dừng, cũng được gọi là lệnh dừng lỗ là lệnh mua hoặc bán một tài sản khi 
giá của tài sản đạt đến một mức giá cụ thể, được gọi là giá dừng. Khi đạt đến mức 
giá dừng, một lệnh dừng trở thành một lệnh thị trường. 

Mua/bán Trailing Stop
Lệnh Trailing Stop là một loại dừng lỗ cụ thể tự động theo vị thế của bạn nếu thị 
trường tăng, đảm bảo lợi nhuận của bạn, nhưng nó sẽ vẫn còn tại chỗ nếu thị trường 
giảm, đóng vị thế của bạn nếu thị trường di chuyển chống lại bạn. 
Các lệnh Trailing Stop có thể được thiết lập như là

Giá trị giao dịch tuyệt đối
Tỷ lệ giá trị giao dịch
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Thời hạn lệnh

Một thời hạn lệnh là độ dài của thời gian lệnh của bạn sẽ vẫn hoạt động trên thị trường 
cho đến khi nó hết hạn. Thời hạn lệnh khác nhau cho phép bạn kiểm soát lệnh của bạn 
hoạt động trong bao lâu. Sau đây là danh sách các khoảng thời gian có sẵn trong nền tảng 
giao dịch của chúng tôi.

Good till Cancelled 

Lệnh GTC vẫn hoạt động cho đến khi lệnh được khớp hoặc hủy bởi trader. 

Immediate-Or-Cancel (Ngay lập tức hoặc bị hủy)

Một lệnh Immediate-Or-Cancel (IOC) là lệnh mua hoặc bán tài sản phải được thực 
hiện ngay lập tức. Bất kỳ phần nào của một lệnh IOC không thể được khớp ngay lập 
tức sẽ bị hủy bỏ.

Fill or Kill 

Fill or kill (FOK) là một loại lệnh chỉ định có hiệu lực (time-in-force) được sử dụng 
trong giao dịch chứng khoán hướng dẫn một nhà môi giới thực thi một giao dịch 
ngay lập tức và hoàn toàn hoặc không.

Day Only 

có nghĩa là chúng chỉ hiệu lực trong ngày giao dịch đó.

3.4 Tài sản

Sàn giao dịch DACX sẽ niêm yết cặp coin ổn định và BTC cho tất cả các coin có vốn hóa 
cao và các token Tiện ích. Chúng tôi sẽ chia giai đoạn niêm yết bằng cách lấy đầu vào từ 
các thành viên của cộng đồng.

Nhiều coin hơn sẽ được bổ sung theo thời gian. Chúng tôi thường sẽ chỉ thêm coin giao 
dịch và token tiện ích mà có uy tín, cơ sở người dùng lớn, và tính thanh khoản cao. Đối với 
dự án sắp tới có nhu cầu được niêm yết trên DACX Foundry để niêm yết chính thức hoặc 
thị trường giao dịch thứ cấp trên Sàn giao dịch DACX hiện tại hoặc, nên tiếp cận với những 
lợi ích từ các điều khoản quảng bá niêm yết của chúng tôi và tiền phí.

Nền tảng Sàn giao dịch DACX có khả năng mở rộng về mặt công nghệ và ứng dụng thực tế 
do đó tới Q1 2020 chúng tôi dự định ra mắt STO cho phát hành chính và giao dịch thứ cấp. 
Lộ trình của chúng tôi luôn được cập nhật trực tuyến. 

Chúng tôi sẽ tung ra nền tảng theo thứ tự sau:
Giao dịch giao ngay cho giao dịch coin & token tiện ích
Cung cấp thị trường chính và thứ cấp cho token chứng quyền
Giao dịch ký quỹ tiền mã hóa
Giao dịch ký quỹ của tiền Fiat
DEFI
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3.5 Foundry 

Giới thiệu DACX Foundry, hiện tại bắt đầu với nền tảng IEO của chúng tôi. Foundry sẽ là 
một đại lộ cho các dự án sáng tạo mới đưa ra ý tưởng cho cuộc sống qua các cơ hội tài trợ 
kickstart. Điều này cho phép các blockchain mới ra mắt trên sàn giao dịch ban đầu tuân 
thủ của họ khi hoàn thành quy trình đảm bảo nội bộ của chúng tôi. 

Với giấy phép có liên quan tại chỗ Foundry sau đó sẽ tích hợp cơ sở hạ tầng kỹ thuật để 
cho phép phát hành chính thức chứng khoán mã hóa (STO) và sẽ hỗ trợ trên cả tiêu chuẩn 
ERC20 token và tương thích với nhiều blockchain. 

Điều này cho phép chúng tôi đột phá trong thị trường vốn, hàng hóa và các lĩnh vực bất 
động sản thương mại. Vị trí độc đáo của chúng tôi trong thủ đô fintech của châu Âu, và 
Trung tâm tài chính London của Canary Wharf giới thiệu với chúng tôi một vị trí mạnh mẽ 
để tận dụng sự mở cửa và thu hút các nhà đầu tư. Ngoài ra, chúng tôi còn có chiến lược 
được đặt ra để kiểm tra những công ty khởi nghiệp Fintech và AI sắp tới bao gồm SME, 
cung cấp một giải pháp thanh khoản thay thế từ tập hợp con khác nhau của các nhà đầu 
tư, và do đó cung cấp cho các công nghệ tăng trưởng cao khởi cơ hội phát triển thành các 
công ty kỳ lân trong tương lai.  

Token tiện ích của nền tảng DACX là dự án IEO chính thức đầu tiên tung ra trên DACX 
Foundry. Việc bán token DACX Foundry theo cách đến trước phục vụ trước. Việc bán sẽ 
được dựa trên USD và giá thực tế bằng USD stablecoin sẽ được công bố vào ngày bán. 

Người dùng phải hoàn thành xác thực danh tính (KYC) trước khi mua. Để tuân thủ các quy 
định của địa phương, người dùng ở một số quốc gia và khu vực không thể tham gia đợt 
mở bán. 
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3.6 Mô hình doanh thu DACX 

Doanh thu của DACX sẽ đến từ các phần sau:

Phí Chi tiết 

Phí giao dịch
DACX sẽ tính phí cố định 0,1% cho mỗi giao dịch. Sàn sẽ có 
các khoản phí khác như các chương trình khuyến mãi, phí 
maker và hạng dựa trên khối lượng.

Phí rút tiền DACX có thể thu phí khi rút tiền.

Phí niêm yết DACX sẽ chọn các đồng coin từ dự án và các tài sản khác sẽ 
được niêm yết trên sàn giao dịch. Chúng tôi có thể tính phí cho 
bất kỳ việc niêm yết nào.

Phí khác Có thể có thêm khoản phí khác mà DACX có thể tính cho các 
dịch vụ khác nhau.

3.7 Nền tảng được hỗ trợ 

Chúng tôi sẽ cung cấp cho khách hàng giao dịch đa nền tảng:

Khách hàng giao dịch trên web
Máy khách Android
Máy khách iOS
API TĨNH
Web plugin
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3.8  Tính năng 

Một số tính năng chính của DACX bao gồm:

 2FA 
 Crypto sang Fiat 
 Banking Rails & Thanh toán  
 Chống DDOS  
 Hỗ trợ ví cứng 
 Foundry  
 Ví đa chữ ký  
 Ví toàn cầu- Chuyển khoản thanh toán xuyên biên giới  
 Thẻ ghi nợ ảo  
 Token chứng quyền

3.9 Xem trước UI 
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Nền tảng giao dịch DACX

Nền tảng DACX Foundry 
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3.10 Ứng dụng di động DACX 
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3.10 Hỗ trợ khách hàng

Hỗ trợ khách hàng sẽ là một trọng tâm chính của chúng tôi để giúp đỡ cung cấp bất kỳ vấn 
đề nào từ khách hàng của chúng tôi. Do đó, chúng tôi đã triển khai các loại UI khác nhau 
cho Hỗ trợ/Kiến thức cơ bản và Chat trực tiếp..

Hệ thống vé hỗ trợ qua email 

Hệ thống hỗ trợ của chúng tôi lấy email của khách hàng từ một địa chỉ email và sắp 
xếp chúng trong một nơi duy nhất. Nó cho phép một chuyên gia help desk trả lời 
cuộc gọi từ khách hàng và đăng chúng dễ dàng. Nó cho phép nhà quản trị hỗ trợ 
khách hàng để lắng nghe và đáp ứng với thông tin phản hồi của khách hàng trên 
phương tiện truyền thông xã hội như Facebook và Twitter. 

Khi khách hàng yêu cầu một giải pháp phức tạp hơn, họ có thể gửi vé từ Trung 
tâm trợ giúp, và theo dõi tình trạng vé từ cùng một giao diện.
➢ Tự động:

Help desk tự động của chúng tôi cho phép một nhân viên đảm bảo rằng các 
câu hỏi từ khách hàng được chuyển hướng đến các nhân viên có thể trả lời 
chúng thỏa đáng. Nó cho phép các điều phối viên theo dõi khi một nhân viên hỗ 
trợ đã không trả lời một vé, hoặc khi một vé là mất quá lâu để có được giải 
quyết, hoặc một trong những trường hợp khác có thể có.

Bài viết kiến thức cơ bản

Bài viết kiến thức cơ bản về câu hỏi thường gặp của bạn. Bằng cách tạo một kho lưu 
trữ các bài báo và câu hỏi thường gặp trong cơ sở kiến thức, khách hàng có thể tìm 
thấy câu trả lời của riêng họ mà không cần chờ một nhân viên trả lời. 

➢ Diễn đàn và Cộng đồng
Chúng tôi cho phép khách hàng tham gia vào các cuộc thảo luận với nhau và 
với công ty của bạn. Với cộng đồng và diễn đàn, khách hàng có thể hỏi và trả 
lời các câu hỏi và chia sẻ ý tưởng trên một nền tảng chung.

 Chat trực tiếp

Chúng tôi đã kích hoạt hệ thống chat trực tiếp để hiểu mối quan tâm của khách hàng 
tốt hơn, và cung cấp cho họ thêm hỗ trợ kịp thời và cá nhân. Nếu khách hàng có vấn 
đề đòi hỏi nhiều thời gian và sự chú ý hơn, nhân viên có thể chuyển đổi cuộc trò 
chuyện thành vé. Điều này cho phép nhân viên lưu tất cả nội dung của cuộc trò 
chuyện, mà không mất thời gian. Điều này sẽ giúp với thời gian phản hồi nhanh hơn 
thay vì khiến khách hàng phải chờ lâu hơn.

Bot được cấu hình AI 

Khách hàng có thể chat với AI bot từ trang web hoặc ứng dụng di động. Bot xử lý 
các câu hỏi của họ và tự động trả lời họ dựa trên nội dung có trong cơ sở kiến thức 
của chúng tôi.
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Blue Print (Bản thiết kế)

Ở mọi giai đoạn của quá trình, Blueprint giúp mọi bên liên quan phải tuân thủ quy 
trình này một cách dễ dàng. Họ chỉ thấy các hành động áp dụng cho họ và không 
thể tiếp tục trừ khi tất cả các hành động bắt buộc của họ được hoàn thành .... 

Quy trình công việc tự động thông báo email, sắp xếp tác gán và cập nhật trường 
khi quy tắc nhất định được kích hoạt. Mặt khác, một Blueprint bắt buộc toàn bộ 
chuỗi hoạt động, đưa vé từ trạng thái chưa giải quyết thành đã giải quyết. Không 
giống như một quy trình làm việc, một bản kế hoạch chi tiết xác định tất cả các 
hành động xảy ra cho một vé cho đến khi nó được giải quyết.

3.11 Chương trình liên kết/giới thiệu 

DACX đưa ra một chương trình Aliên kết/giới thiệu để tăng nhận thức về thương hiệu mà 
phần thưởng khác nhau có sẵn dựa trên mức độ xác minh và nắm giữ khác nhau. 

Tổng Số phần thưởng DACX được giới hạn tối đa là 5.000.000 Token. Phần thưởng sẽ 
được phân phối vào cuối chiến dịch dựa trên thời gian hoàn thành.
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4. DACX Remit

DACX remits là một dự án lai đòi hỏi sử dụng DLT và Fintech để sáp nhập các dịch vụ tài 
chính truyền thống với hiệu quả của công nghệ blockchain. Bằng việc tạo ra một cơ sở hạ 
tầng blockchain tương thích cùng với OAuth 2,0 giao thức tiêu chuẩn trong ngành để 
chứng thực.
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4.1 Universal Wallet 

Universal Wallet là đơn vị lưu trữ cốt lõi của DACX Remit. Nó sử dụng DLT, ngân hàng 
truyền thống và người giám sát để lưu trữ các loại tài sản sau trong một ví:

Tiền fiat
Tiền mã hóa
Token tiện ích
Token chứng quyền(STO)
Stable coin
Token hàng hóa

Universal Wallet xử lý lưu trữ và chuyển giao các tài sản được đề cập một cách liền mạch 
trong nền, sử dụng banking rails truyền thống và là tương thích với nhiều blockchains. 

4.2 Thanh toán xuyên biên giới 

DACX Remit cho phép tất cả các loại tiền tệ Fiat được hỗ trợ có thể gửi, rút và chuyển: 

Các tài khoản khác bên trong hệ thống (tất cả)
Tài khoản ngân hàng ở các quốc gia được hỗ trợ (fiat & tài sản được hỗ trợ) 
Bên xử lý thanh toán khác
Thẻ ghi nợ phát hành từ DACX

4.3 Giám sát 

DACX Remit sử dụng nhiều bên giám sát khác nhau trong nền tảng, để gửi, rút và chuyển 
tất cả các tài sản giữ bởi Universal Wallet nắm giữ để đảm bảo:

Sự an toàn cho tất cả các tài sản
Bảo hiểm trước các tình huống bất ngờ
Tất cả tài sản đang được lưu giữ bên thứ ba nơi có thể kiểm toán số dư/sổ sách 
kế toán

Khi dự án phát triển, DACX Custody cũng sẽ được cung cấp như một dịch vụ cho các nhà 
đầu tư tổ chức.
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4.4 Thẻ ghi nợ ảo 

DACX Remit sẽ cung cấp một thẻ ghi nợ ảo cho người dùng của nó. Người dùng sẽ có thể 
sử dụng thẻ ghi nợ này cho các khoản thanh toán ngày của họ sang ngày và người dùng sẽ 
có thể quyết định danh sách tài sản được sử dụng để thanh toán.

Trong trường hợp tiền tệ mục tiêu để thanh toán không có sẵn trong Universal Wallet hoặc 
không có đủ số dư cho rằng thanh toán cụ thể, đủ lượng tài sản khác được xác định trong 
danh sách sẽ tự động chuyển đổi sang tiền tệ mục tiêu thông qua DACX Exchange và 
thanh toán sẽ được hoàn tất. 

4.5 Nền tảng hỗ trợ 

Chúng tôi sẽ cung cấp cho khách hàng nhiều nền tảng: 

Ứng dụng khách trên web
Máy Android
Máy iOS
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4.6 UI Preview 

DACX Remit App hiện đang được thử nghiệm & phát triển cao. Những hình ảnh sau là từ 
phiên bản Alpha hoạt động của ứng dụng và có thể thay đổi UI & tính năng.
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5. DACX Token (DACX)

Chúng tôi đã phát hành token Tiện ích riêng của mình, được gọi là token DACX. Với giới 
hạn cố định 786.786.786 DACX được tạo ra, con số này sẽ không bao giờ tăng lên và tổng 
cung sẽ giảm thông qua các việc hủy token thường xuyên. DACX token sẽ chạy trên 
Ethereum blockchain theo tiêu chuẩn token ERC 20. 

5.1 Phân bổ 

% Số lượng (DACX) Bên tham gia 

5% 39,339,339.30 Nhà đầu tư thiên thần

15% 118,018,018.00 Đội ngũ 

5% 39,339,339.30 Bounty 

50% 393,393,393.00 Crowd sale 

25% 196,696,696.40 Khóa 

100% 786,786,786.00 Tổng cung

5.2 Giá trị của DACX 
Bạn có thể sử dụng DACX để thanh toán cho bất kỳ khoản phí nào trên nền tảng của chúng tôi, bao 
gồm nhưng không giới hạn:

Phí giao dịch
Phí rút tiền
Phí niêm yết
Bất kỳ khoản phí nào khác

❖ Khi bạn kích hoạt DACX để trả phí giao dịch , bạn sẽ được giảm phí đáng kể:

Năm thứ nhất Năm thứ 2 Năm thứ 3 Năm thứ 4

Tỉ lệ giảm giá 50% 25% 15% Không còn

 Chào bán trên sàn giao dịch ban đầu(IEO) trên nền tảng của chúng tôi sẽ chỉ có 
sẵn cho các chủ sở hữu DACX token đã đăng ký và đã xác nhận tài khoản của họ 
trước khi bắt đầu IEO. Dịch vụ sẽ có giá theo DACX token và một phần nguồn cung 
IEO sẽ được dành cho người giữ DACX token, dựa trên phần giữ của họ, ở đầu mỗi 
giai đoạn IEO.
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5.3 Mô hình hủy token

Mỗi tháng chúng tôi sẽ hủy DACX dựa trên các khoản phí giao dịch và phí niêm yết thu 
được trong tháng đó trên nền tảng Sàn giao dịch của chúng tôi. Tất cả các giao dịch sẽ 
được đưa lên blockchain ETH. Chúng tôi cuối cùng sẽ hủy 386.786.000 DACX, để lại 
400.000.000 DAC. 

Phí giao dịch Phí niêm yết cơ bản

Tỉ lệ hủy 20% 20% 

5.4 IEO 

Sau khi đăng ký trước được thực hiện và trước khi ra mắt, IEO sẽ ra mắt trên DACX 
Exchange. Như là một khuyến khích, IEO đầu tiên của DACX token sẽ cấp một vé "không 
mát phí niêm yết" áp dụng cho một IEO tương lai hoặc 1 lần niêm yết token, cho người 
mua & người giữ một số DACX token nhất định. Thời gian tối thiểu & giữ để đủ điều kiện 
nhận "vé miễn phí" sẽ được công bố trước IEO. Sử dụng "vé miễn phí" yêu cầu số dư DACX 
token tối thiểu cho tài khoản của người nộp đơn không thấp hơn số tiền tối thiểu cần thiết, 
từ thời gian mua cho đến khi sử dụng vé .... 

5.5 Token đội ngũ & Token được khóa

Token đội ngũ sẽ được phân phối cho các thành viên hàng tháng, bắt đầu với sự ra mắt 
của nền tảng Sàn giao dịch. Quá trình phân phối sẽ minh bạch và có thể được theo dõi 
bằng cách sử dụng địa chỉ ví chính thức được xác định trong hợp đồng token.

Năm thứ nhất 118,018,018 DACX 

Năm thứ 2 98,348,348 DACX 

Năm thứ 3 98,348,348 DACX 

5.6 Sử dụng quỹ 

Quỹ được cung cấp từ việc bán Token trong CrowdSale sẽ được sử dụng cho:

Mở rộng & cải thiện cơ sở hạ tầng 
Vốn dự trữ, thanh toán phí đăng ký & phí cấp phép cho nhiều quản lý khu vực 
Cải thiện mạng thanh toán xuyên biên giới & tính khả dụng 
Duy trì một quỹ bảo hiểm
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6. Lộ trình

Điều gì Khi nào 

Đăng ký trước Tháng 9 năm 2019

Ra mắt sớm IEO Tháng 10 năm 2019

Ra mắt sàn giao dịch Q4 2019 

Cổng thanh toán Fiat Q4 2019 

Mở rộng khu vực hoạt động sang EU và châu Á Q1 2020 

Thanh toán xuyên biên giới Q1 2020 

Tích hợp STO Q1 2020 

Thẻ ghi nợ ảo Q1 2020 

Chuyển tiền và Sàn giao dịch Q1 2020 

Giao dịch ký quỹ Q2 2020 

DEFI - Cho vay Q2 2020 

Mở rộng khu vực hoạt động sang NA Q2 2020 
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7. Đội ngũ

ZEESHAN CHAUDHRY 

Sáng lập | CEO 

FRANS KLERKS  

Trưởng nhóm Marketing 

LISA LI 

Marketing & Truyền 
thông khu vực

ISMAIL TARIM 

Kỹ sư an ninh mạng & 
blockchain
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CURTIS PAVLIK 

Bán hàng và vận hành khu vực 

JAMES WACKETT 

Phát triển kinh doanh khu vực 

FRASS MASROOR 

Nhà phát triển Full Stack 

UMAIR JAWAID 

DevOps & Kĩ sư nền tảng 

PETER MACDONALD 
Bộ phận chiến lược kinh doanh & đối tác hàng hóa 
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8. Cố vấn

RICHARD GARDNER 

CEO Modulus Global 

LAURENCE KIRK 

CEO Extropy.IO 
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9. Rủi ro

Có rất nhiều rủi ro liên quan trong việc điều hành một sàn giao dịch. Chúng tôi hiểu điều 
này và có những kỹ năng, kinh nghiệm và lãnh đạo để vượt qua chúng. 

9.1 Bảo mật 

Nền tảng giao dịch lưu trữ và tương tác với một lượng tài sản lớn trên một môi trường trực 
tuyến. Do bản chất mở và phần thưởng cao này của nền tảng, bảo mật của nền tảng này là 
một ưu tiên hàng đầu. Để giảm tấn công, chúng tôi sẽ không tiết lộ bản chất đầy đủ các 
giao thức bảo mật sẽ được sử dụng. Biện pháp bảo mật chính mà sẽ được sử dụng 
(nhưng không giới hạn) là: 

 Chỉ Nhân viên Bảo mật/Bảo trì Nền tảng mới được phép truy cập trực tiếp vào các 
hệ thống nội bộ.

 Tất cả các nhân viên công ty khác sẽ sử dụng API dựa vào điểm truy cập bên ngoài 
để có quyền truy cập vào hệ thống, với các tính năng hạn chế dựa trên vai trò của họ 

 Quyền truy cập vào hệ thống nội bộ sẽ yêu cầu sử dụng thiết bị đầu cuối được xác 
định trước và thẻ thông minh. 

 Tài sản sẽ được lưu trữ bằng cách sử dụng sự kết hợp của ví đa chữ ký và lưu ký 
bên thứ 3 với bảo hiểm 

 Kiểm tra an ninh thường xuyên sẽ được thực hiện bởi các bên thứ 3 đã ký hợp đồng

9.2 Chiến lược thị trường 
Chúng tôi đang tập trung nỗ lực của mình trên 4 mặt trận khác nhau.

1. Triển lãm DACX trong các chương trình thương mại và hội nghị blockchain
DACX đã khá tích cực trong cộng đồng blockchain, triển lãm đầu tiên của chúng tôi 
là trong Tuần lễ London Blockchain Tháng Hai năm 2019. Khi không tham gia triển 
lãm thành viên trong đội ngũ DACX thường xuyên tham dự với vai trò đại biểu để tối 
đa hóa các cơ hội thương mại và tìm hiểu các đối tác tiềm năng như Consensus 
2019, Malta Blockchain Summit, vv. triển lãm tiếp theo của chúng tôi là vào 17 tháng 
10 năm 2019 ở European Trading Show ở London.

2. Truyền thông xã hội, Marketing cộng đồng & Tài trợ

Chúng tôi mong muốn tận dụng marketing truyền miệng và tập trung nỗ lực lớn của 
mình trong việc xây dựng một cộng đồng trong truyền thông xã hội và tham gia vào 
chúng thông qua các phương tiện như Facebook, Instagram, Twitter, Reddit, 
Telegram và blog riêng. Để tối đa hóa sự tham gia, chúng tôi sẽ nhắm vào cộng đồng 
bằng nhiều ngôn ngữ thông qua Facebook, Twitter, Instagram và Telegram.

Mục tiêu của chúng tôi là thu hút người dùng và phát triển cộng đồng để tăng tỷ lệ 
chuyển đổi và giá trị của người sử dụng. Sau khi đạt được một cộng đồng khá lớn, 
chúng tôi sẽ mời các thành viên của chúng tôi với các sự kiện cuộc gặp gỡ định kỳ để 
kết nối với chúng tôi để chia sẻ ý tưởng và đề xuất về cách cải thiện trải nghiệm và 
tương lai phát triển của họ.
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Nguồn tài trợ cũng là chìa khóa để nâng cao nhận thức thương hiệu; chúng tôi dự 
định để hỗ trợ tài năng địa phương ở cấp cơ sở đó là phù hợp với nguyên tắc cốt lõi 
của chúng tôi.

3. Chương trình phần thưởng
Chúng lên cấu trúc một chương trình liên kết và giới thiệu cho người dùng thưởng để 
quảng bá/giới thiệu DACX Exchange đến bạn bè và gia đình của họ. Chia sẻ phí giao 
dịch thu được từ hoạt động giao dịch của người dùng đã được giới thiệu.

4. Mua liên kết & phương tiện truyền thông
Chúng tôi đang tập trung vào việc thiết lập các mối quan hệ làm việc và quan hệ đối 
tác với các công ty thành lập dựa trên lợi ích lẫn nhau. PR và truyền thông các mối 
quan hệ sẽ cho phép chúng tôi để đặt thương hiệu của chúng tôi “ở đâu đó”.

5. Liên kết & đối tác
Bạn có thể truy cập DACX Website để xem các liên kết và quan hệ đối tác gần đây 

nhất và cập nhật của chúng tôi.

10. Quy định và Tuân thủ

Để tuân thủ các quy định AML & CTF, chúng tôi đã hợp tác với công ty đăng ký công nghệ 
hàng đầu thế giới, Identity Mind Global. Giải pháp của họ giúp chúng tôi giữ các nghĩa vụ 
tuân thủ của chúng tôi khi kiểm tra. 

Chúng tôi có một vài đơn đăng ký sắp tới với các khu vực pháp lý khác nhau nhưng do 
nghĩa vụ bảo mật chỉ có thể được truyền đạt khi một kết quả đã đạt đến. 

Do đó, chúng tôi đang giảm dần trong tài sản kỹ thuật số mà không phải là trong thẩm 
quyền của quy định ví dụ token tiện ích và coin giao dịch (BTC, LTC, vv), và khi chúng tôi 
có được giấy phép, chúng tôi sẽ dần chuyển token đó sang dạng STO. 
Các quốc gia sau đó hiện bị giới hạn tham gia vào dịch vụ DACX là:

Triều Tiên
Syria
Sudan
Cuba
Hoa Kỳ

https://dacx.io/
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11. Phục lục

11.1 Ví token DACX chính thức

Ví DACX công ty = 0x12Fc4aD0532Ef06006C6b85be4D377dD1287a991; 

// Ví Angel: Phân phối ban đầu cho các nhà đầu tư thiên thần sẽ được thực hiện thông 

qua ví này 

 Ví DACX Angel = 0xfd961aDDEb5198B2a7d9DEfabC405f2FBa38E88b; 

 // Ví đội ngũ: Phân phối ban đầu cho các Thành viên đội ngũ sẽ được thực hiện thông 

qua ví này

 Ví đội ngũ DACX = 0xd3544D8569EFc16cAA1EF22D77B37d3fe98CA617; 

 // Ví được khóa: Tất cả các quỹ của đội ngũ còn lại sẽ bị khóa trong ít nhất 1 năm 

  Ví DACX được khóa = 0x612D44Aea422093aEB56049eDb53a213a3F4689F; 

 // Ví Crowdsale: Tất cả token được bán (Private/Pre/Public) sẽ được tạo thông qua ví này

  Ví DACX CrowdSale = 0x939276d1dA91B9327a3BA4E896Fb624C97Eedf4E; 

  // Ví Bounty: Giữ token dành cho các chiến dịch bounty ban đầu và trong tương lai 

của chúng tôi   

Ví DACX Bounty = 0x40e70bD19b1b1d792E4f850ea78691Ccd42B84Ea; 

11.2  Mã token hợp đồng 

Địa chỉ hợp đồng token DACX  

https://etherscan.io/address/0xf6ba659b419392b722ed63d4f5232822eceff262 

Mã nguồn hợp đồng token DACX 

https://etherscan.io/address/0xf6ba659b419392b722ed63d4f5232822eceff262#code 

Theo dõi DACX Token  

https://etherscan.io/token/0xf6ba659b419392b722ed63d4f5232822eceff262 

https://etherscan.io/address/0xf6ba659b419392b722ed63d4f5232822eceff262
https://etherscan.io/address/0xf6ba659b419392b722ed63d4f5232822eceff262#code
https://etherscan.io/token/0xf6ba659b419392b722ed63d4f5232822eceff262
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12. Thuật ngữ

AML 

Chống rửa tiền đề cập đến một bộ luật, quy định và thủ tục nhằm ngăn chặn tội phạm từ 
ngụy trang các quỹ bất hợp pháp thành một khoản thu nhập hợp pháp. 

AMM 

Chống thao túng thị trường ngăn chặn hành vi thao túng mà là một loại lợi dụng thị trường, 
nơi có một nỗ lực cố ý can thiệp vào hoạt động tự do và công bằng của thị trường và tạo ra 
nhân tạo, sai lệch hoặc gây hiểu lầm xuất hiện liên quan đến giá, hoặc thị trường, một sản 
phẩm, chứng khoán, hàng hóa hoặc tiền tệ. 

CFT 

Chống tài trợ cho khủng bố (CFT) liên quan đến việc điều tra, phân tích, ngăn chặn và ngăn 
chặn nguồn kinh phí cho các hoạt động dự định để đạt được mục tiêu chính trị, tôn giáo 
hoặc tư tưởng thông qua bạo lực và các mối đe dọa của bạo lực đối với người dân. 

DLT 

Công nghệ sổ cái phân tán là sự đồng thuận của sao chép, chia sẻ và đồng bộ hóa dữ liệu 
kỹ thuật số trên nhiều trang web, quốc gia hoặc tổ chức. 

DEFI 

Tài chính phi tập trung thúc đẩy phần mềm mã nguồn mở và mạng lưới phi tập trung để 
chuyển đổi các sản phẩm tài chính truyền thống thành các giao thức không cần sự tin cậy 
và minh bạch hoạt động mà không cần trung gian. 
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DDoS 

Tấn công Từ chối dịch vụ phân tán là một loại tấn công DoS có nhiều hệ thống bị ảnh 
hưởng, mà thường là nhiễm Trojan, được sử dụng để nhắm mục tiêu một hệ thống duy 
nhất gây ra một cuộc tấn công từ chối dịch vụ (DoS). 

ERC 20 

ERC-20 là một tiêu chuẩn kĩ thuật được dùng cho hợp đồng thông minh trên Ethereum 

blockchain để triển khai tokens. 

FCA 

Cơ quan quản lý tài chính (FCA) là một cơ quan quản lý tài chính tại Vương quốc Anh 
nhưng hoạt động độc lập với Chính phủ Vương quốc Anh và có nguồn kinh phí bằng cách 
tính phí cho các thành viên của ngành dịch vụ tài chính. 

ICO 

Chào bán coin ban đầu (ICO) là không gian tiền mã hóa tương đương với một IPO trong 

thế giới đầu tư truyền thống. ICO hoạt động như một hoạt động gây quỹ; một công ty đang 

tìm cách tạo ra một đồng coin, ứng dụng hoặc dịch vụ mới ra mắt ICO. 

IEO 

Chào bán trên sàn giao dịch lần đầu (IEO) là một token sale được giám sát bởi một sàn 
giao dịch tiền mã hóa. IEOs có sẵn dành riêng cho người dùng của sàn, thông qua nền 
tảng gây quỹ như DACX Foundry.,  

KYC 

Biết khách hàng của bạn (KYC) là quá trình xác định một doanh nghiệp và xác minh danh 
tính của khách hàng. Tầm quan trọng của “Biết khách hàng của bạn” (KYC) ngày càng trở 
nên quan trọng. “KYC” đề cập đến các bước tiến hành bởi một tổ chức tài chính (hoặc 
doanh nghiệp) để: Xây dựng danh tính của khách hàng. 

MVP 

Một sản phẩm khả thi tối thiểu (MVP) là một kỹ thuật phát triển, trong đó một sản phẩm 
hoặc trang web mới được phát triển với đầy đủ tính năng để đáp ứng những người muốn 
thử nghiệm sớm. 
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https://en.wikipedia.org/wiki/Technical_standard
https://en.wikipedia.org/wiki/Technical_standard
https://en.wikipedia.org/wiki/Smart_contract
https://en.wikipedia.org/wiki/Ethereum
https://en.wikipedia.org/wiki/Blockchain
https://en.wikipedia.org/wiki/Tokenization_(data_security)


Digital Asset & Commodity Exchange 

39 

Oauth 2.0 

OAuth2.0 là một giao thức xác thực mở, cho phép truy cập vào các nguồn tài nguyên của 
chủ sở hữu tài nguyên bằng cách cho phép các ứng dụng khách hàng về các dịch vụ HTTP 
như Facebook, GitHub, vv. 

Chào bán chính thức 

Chào bán chính thức là việc phát hành đầu tiên của cổ phiếu từ một công ty tư nhân để 
bán công khai. Đây là phương tiện mà một công ty tư nhân có thể huy động vốn thông qua 
thị trường tài chính để mở rộng hoạt động kinh doanh của mình. 

Giao dịch thị trường thứ cấp 

Giao dịch thị trường thứ cấp là nơi chứng khoán được giao dịch sau khi công ty đã bán 
trên thị trường chính.  

SME 

STO 

STO là viết tắt của Chào bán token chứng quyền. Đó là một quá trình tương tự như ICO nơi 
nhà đầu tư đổi tiền lấy coin hoặc token đại diện cho khoản đầu tư của họ. Chúng được liên 
kết với một tài sản đầu tư cơ bản như cổ phiếu, trái phiếu, ủy thác đầu tư bất động sản 
(REIT) hoặc các quỹ khác. 

Whitepaper Ver 0.5 

Doanh nghiệp vừa và nhỏ (SMEs) hoặc các doanh nghiệp vừa và nhỏ (SMB) nhỏ và các 

doanh nghiệp có số lượng nhân viên giảm xuống dưới giới hạn nhất định. Chữ viết tắt "SME" 

được sử dụng bởi các tổ chức quốc tế như Ngân hàng Thế giới, Liên minh châu Âu, Liên 

Hiệp Quốc và Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO).

https://en.wikipedia.org/wiki/Business
https://en.wikipedia.org/wiki/World_Bank
https://en.wikipedia.org/wiki/European_Union
https://en.wikipedia.org/wiki/United_Nations
https://en.wikipedia.org/wiki/World_Trade_Organization
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