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Tóm lược  
Global Real-Time Authorizations and Funds Transfers (GRAFT) là cổng thanh toán phi tập             
trung toàn cầu dựa trên chuỗi khối (blockchain), mã nguồn mở và nền tảng xử lý mà bất kỳ                   
ai cũng có thể sử dụng. Bất kỳ người mua và thương gia nào cũng có thể sử dụng GRAFT                    
theo cách hoàn toàn phi tập trung và không tốn kém. Hệ sinh thái GRAFT là mở, vì vậy bất                    
kỳ ai cũng có thể tham gia bằng cách duy trì chuỗi khối GRAFT và triển khai các dịch vụ                    
mạng. 
  
GRAFT sử dụng các giao thức xử lý thanh toán và lưu chuyển tương tự như cách các hệ                   
thống thanh toán điện tử truyền thống sử dụng, chẳng hạn như thẻ tín dụng, thẻ ghi nợ và                   
thẻ trả trước, vốn đã quen thuộc và được tin tưởng bởi hàng triệu người dùng và thương                  
nhân trên toàn thế giới. Cách tiếp cận này cho phép áp dụng GRAFT dễ dàng và nhanh                  
chóng hơn như một nền tảng thanh toán chính thống, đồng thời loại bỏ nhu cầu về các                  
trung gian tập trung (cổng thanh toán và bộ xử lý), hiện đang được yêu cầu để tạo thuận                   
lợi cho giao dịch giữa người mua và người bán. 
  

Nguồn gốc  
Bitcoin [1] được tạo ra dưới dạng “tiền mặt trực tuyến”, một hệ thống thanh toán an toàn                  
nhưng tương đối chậm, không thể thay thế thẻ thanh toán trực tuyến hoặc cạnh tranh với                 
cả thẻ nhựa và tiền giấy trong các cửa hàng truyền thống (Hình 1). 

 
  

Hình 1: Xử lý giao dịch Bitcoin mà không qua trung gian tập trung 

 
Mặc dù một số loại tiền điện tử hiện có và những mã thông báo mã hóa hiện có [2] đã cải                      
thiện thời gian xác nhận, chúng vẫn không thể xử lý các loại giao dịch thiết yếu như ủy                   
quyền và hoàn thành, điều mà chúng tôi tin rằng không thể sử dụng các ngành bán lẻ,                  
khách sạn và cửa hàng tiện lợi mà không sử dụng bộ xử lý trung gian và cổng thanh toán                    
của [3] để lấp đầy khoảng trống (Hình 2). 
 
Tuy nhiên, là một yếu tố của giao dịch thanh toán bằng tiền điện tử, sự tồn tại của các bộ                     
xử lý thanh toán, thường là một tổ chức thương mại tập trung được điều tiết bởi chính                  



phủ và được kiểm soát bởi các cổ đông. Điều này mâu thuẫn với một số nguyên tắc cơ bản                   
của tiền điện tử và mã thông báo mã hóa: phi tập trung, quyền riêng tư và tính độc lập. 

 
Hình 2: Xử lý giao dịch Bitcoin bằng trung gian tập trung 

  
Hầu hết các thương nhân không thể chấp nhận tiền điện tử mà không sử dụng bộ xử lý                   
thanh toán của bên thứ ba do cách thức duy nhất của mạng blockchain xử lý giao dịch. Quá                   
trình đó là khác về khái niệm với các hệ thống thanh toán điện tử truyền thống. Mặc dù có                    
một số lỗ hổng trong hệ thống thanh toán điện tử truyền thống, các công nghệ được phát                  
triển xung quanh chúng đã tích lũy được lượng lớn kinh nghiệm thương mại và niềm tin                 
của người dùng. 
  
Có một số khác biệt lớn giữa cách các hệ thống thanh toán truyền thống và tiền điện tử xử                    
lý các giao dịch, trong hầu hết các trường hợp làm cho hệ thống thanh toán bằng mật mã                   
kém hấp dẫn hơn đối với người bán và/hoặc người tiêu dùng. Dưới đây là danh sách một                  
số hạn chế kỹ thuật và lỗ hổng kinh doanh của các hệ thống thanh toán mật mã hiện có so                     
với các hệ thống thanh toán điện tử truyền thống: 
  
● Thiếu các loại giao dịch thiết yếu 

● Luồng thanh toán không phù hợp 

● Thời gian xác nhận dài 

● Phí giao dịch không cân bằng và không dự đoán được 

● Không thể xử lý thanh toán vi mô và phí lặp lại (đăng ký dài hạn) 

● Thiếu hỗ trợ giao dịch ngoại tuyến 

● Khả năng mở rộng thấp 

● Biến động 

● Bảo mật không đầy đủ 

● Thiếu quyền riêng tư do truy xuất nguồn gốc của blockchain 



● Thiếu niềm tin giữa người mua và người bán 

● Tiện ích nghi vấn 

● Khả năng sử dụng kém của giao diện người dùng cuối 

● Thiếu hỗ trợ khách hàng 

 

Bằng cách cố gắng giải quyết những vấn đề đó, mục tiêu của GRAFT là tạo ra một nền tảng                    
cuối cùng cho phép thanh toán bằng tiền điện tử, được chấp nhận rộng rãi bởi những                 
người chính thống và người tiêu dùng lần đầu tiên, trong khi vẫn tôn trọng một số nguyên                  
tắc cơ bản của tiền điện tử và mã thông báo mã hóa. 

 
Giá trị của xử lý thanh toán phi tập trung 
Tại sao người mua muốn bắt đầu sử dụng tiền điện tử hoặc mã thông báo mã hóa thay vì                    
(hoặc cùng với) thẻ nhựa hoặc PayPal hay Apple Pay, và tại sao một thương gia lại chọn                  
chấp nhận tiền điện tử hoặc mã thông báo mã hóa cùng với (hoặc thay vì) phương thức                  
thanh toán hiện có? Rõ ràng, nếu chúng ta không có câu trả lời cho những câu hỏi đơn giản                    
đó, thì không có lý do gì để tạo ra tài liệu này. 
  
Trong khi câu trả lời cho phần đầu tiên của câu hỏi này có thể bao gồm một số yếu tố vì có                       

thể có nhiều lý do (và kết hợp chúng) để các cá nhân giữ tiền của họ dưới dạng tiền điện                     

tử hoặc mã thông báo mã hóa, câu trả lời cho phần thứ hai của câu hỏi này là tương đối                     

đơn giản. Các thương gia muốn mở rộng cơ sở khách hàng để tăng doanh thu của họ và                   

nếu họ xác định một nhóm khách hàng tiềm năng quan trọng những người thích, vì lý do                  

nào đó, sử dụng tiền điện tử hoặc mã thông báo mã hóa, sau đó họ sẽ bắt đầu chấp nhận                     

tiền điện tử hoặc mã thông báo mã hóa. Và GRAFT cung cấp một cơ hội duy nhất cho các                    

thương nhân chấp nhận tiền điện tử hoặc mã thông báo mã hóa thanh toán trực tiếp từ                  

khách hàng của họ và với mức phí cực thấp. 

 
Vì GRAFT là một bộ xử lý thanh toán phi tập trung, chức năng được điều khiển bởi các mã                    
thông báo tiện ích kỹ thuật số, nên có thể tạo điều kiện cho chu kỳ thanh toán đầy đủ mà                     
không cần đến sự tham gia của tiền điện tử bên ngoài, mã thông báo mã hóa hoặc tài sản                    
liên quan. Tuy nhiên, GRAFT cũng sẽ hỗ trợ Bitcoin và một số loại tiền điện tử chính, cũng                   
như các mã thông báo mã hóa, như một lựa chọn bổ sung cho người mua và phương thức                   
thanh toán chấp nhận được cho người bán. Tính năng này sẽ loại bỏ nhu cầu thương nhân                  
tích hợp với nhiều nhà cung cấp phần mềm thanh toán (tập trung), cũng như loại bỏ nhu                  
cầu người dùng đăng ký dịch vụ tập trung, tìm hiểu và duy trì nhiều ứng dụng ví tiền điện                    
tử. 

 
Thuật ngữ 
 

Mẫu ủy quyền  



Nhóm các supernode (siêu nút, siêu điểm) đầy đủ được chọn phê duyệt thanh toán theo                
thời gian thực và đảm bảo rằng người mua không thể chi tiêu cùng một khoản tiền nhiều                  
lần trước khi giao dịch được ghi vào blockchain. 
  

DAPI  
API phi trạng thái, phi tập trung được triển khai bởi các siêu nút để hỗ trợ các ứng dụng                    
khách nhẹ như ví GRAFT, điểm bán hàng GRAFT, và các ứng dụng, thẻ mua sắm của bên                  
thứ ba. Mã nguồn GRAFT SDK được cung cấp cho các nhà cung cấp ứng dụng ví và điểm                   
bán của bên thứ ba để tạo điều kiện tích hợp với GRAFT. 
  

Môi giới trao đổi 
Một phần mở rộng giao thức GRAFT được lưu trữ trên một siêu nút hoặc một nhóm các                  
siêu nút và được lưu trữ bởi toán tử siêu nút. “Môi giới trao đổi” thực hiện các tính năng                    
bổ sung đặc biệt mà không thể được thực thi tự động bởi một mạng phi tập trung hoàn                   
toàn và/hoặc yêu cầu khung quy định đặc biệt. 
Ví dụ về các “môi giới trao đổi” là nhà môi giới chấp nhận thanh toán bitcoin và một nhà                    
môi giới thanh toán tiền thực. 
  
  

Siêu nút đầy đủ  
Một máy chủ độc lập, luôn bật, chạy triển khai kết hợp nút GRAFT blockchain và nút GRAFT                  
DAPI; xử lý ủy quyền thời gian thực; trao đổi các cuộc gọi DAPI giữa người mua, môi giới                   
trao đổi, và thương nhân; và lưu trữ các dịch vụ của bên thứ ba như trao đổi tức thì tiền                     
điện tử trong mạng GRAFT, chấp nhận thẻ tín dụng/thẻ ghi nợ và thanh toán của người                 
bán. Các siêu nút duy trì lớp mạng GRAFT thứ hai bằng POS (Bằng chứng cổ phần). 
 

GRAFT  
1. Ủy quyền và chuyển tiền theo thời gian thực toàn cầu, là một nền tảng mở, toàn                 

cầu, phi tập trung để xử lý ủy quyền và thanh toán theo thời gian thực của thanh                  
toán thương gia và chuyển tiền bằng cách sử dụng blockchain không thể dò vết, API                
phi tập trung và cộng đồng mở môi giới trao đổi hỗ trợ nhiều phương thức thanh                 
toán và thanh toán, bao gồm tiền điện tử, mã thông báo mã hóa, thẻ tín dụng                 
truyền thống và chuyển khoản ngân hàng. 

 
2. Một cây có một cành hoặc chồi từ một cây khác gắn liền với nó để chúng được nối                   

và phát triển cùng với nhau. [4] Ghép là một kỹ thuật tiên tiến mà các nhà thực vật                   
học, nông dân, người làm vườn và người có sở thích sử dụng để thêm mô sống từ                  
cây này sang cây khác. [5] Kỹ thuật này cho phép các đặc điểm tốt nhất của các loại                   
cây khác nhau kết hợp với nhau để tạo ra thứ gì đó tốt hơn và có giá trị hơn các bộ                      
phận ban đầu của chúng. 

  

GRAFT điểm bán hàng 
Các ứng dụng di động và ứng dụng nhẹ trên máy tính để bàn cho phép các thương nhân                   
chấp nhận thanh toán bằng mã thông báo GRAFT, Bitcoin, altcoin hoặc thẻ tín dụng/thẻ ghi                
nợ; cấp và đổi phiếu quà tặng, điểm thưởng cho khách hàng thân thiết và cửa hàng tín                  



dụng; định cấu hình thanh toán bằng mã thông báo GRAFT, Bitcoin, altcoin hoặc tiền tệ                
thực của địa phương. 

 
Ví GRAFT  
Các ứng dụng nhẹ trên máy tính để bàn, di động và các phần mở rộng của trình duyệt cho                    
phép thanh toán và chuyển tiền bằng cách sử dụng mã thông báo GRAFT, các loại tiền điện                  
tử chính khác, mã thông báo mã hóa hoặc thẻ tín dụng/thẻ ghi nợ bằng cách gọi GRAFT                  
DAPI. 
  

GRFT   
Mã thông báo mã hóa đã được hỗ trợ bởi chuỗi khối GRAFT và được sử dụng để ủy quyền                    
thanh toán theo thời gian thực, chuyển tiền và thanh toán giữa người mua và người bán. 
 

Mã thông báo dành cho người bán (Merchant Token) 
Hợp đồng thông minh được xác định trước cho phép người bán tạo mã thông báo riêng                 

thuộc về chủ nhân của hợp đồng. Mã thông báo dành cho người bán cho phép triển khai                  

các chức năng quan trọng như mã thông báo thanh toán của người bán (“stablecoin”) và                

các hệ thống khép kín độc quyền dành cho thương nhân như: điểm thưởng trung thành,                

giấy chứng nhận quà tặng, tín dụng lưu trữ và phiếu giảm giá. 

 

Cổng thanh toán (Payment Gateway) 
Cho phép thương nhân hoặc/và nhà cung cấp dịch vụ thương mại quản lý cấu hình phần                 
cứng của thiết bị thanh toán đầu cuối (như địa chỉ ví) và thiết lập mức phí cụ thể của nhà                     
cung cấp dịch vụ; cung cấp báo cáo giao dịch và phân tích bổ sung. 
 

Mã thông báo thanh toán (giá trị ổn định)  
Đại diện cho một loại tiền tệ địa phương và có thể được giao dịch trên blockchain GRAFT                  
trong thời gian thực bằng cách sử dụng tầng siêu nút của blockchain. Mã thông báo thanh                 
toán dựa trên công nghệ mã thông báo người bán GRAFT, tương tự như quà tặng, phần                 
thưởng và các loại mã thông báo thương mại khác. 
 

Siêu nút ủy quyền (Proxy Supernode) 
Siêu nút tạo điều kiện cho giao dịch của người bán bằng cách liên lạc với thiết bị thanh                   
toán của người bán bán (POS) và/hoặc ví người mua hàng ở một bên và phần còn lại của                   
siêu nút ủy quyền phía bên kia. 
 

VChain 
Tài khoản người bán độc lập phi tập trung ảo, nơi người bán có thể tạo mã thông báo                   
người bán, thiết lập quy tắc ủy quyền và thanh toán, kích hoạt sẽ có ảnh hưởng đến các                   
giao dịch cho từng thương gia cụ thể. 
 

Phí giao dịch 



Tại sao cần phải có một khoản phí giao dịch ở nơi đầu tiên? Rốt cuộc, không có doanh                   
nghiệp thương mại đứng sau blockchain, vậy tại sao người dùng cần trả phí, ai thu thập                 
chúng và bên trung gian nên thu phí bao nhiêu? 
 

Thu phí hay không thu phí 
Cần có nhiều nút (máy chủ) mạnh được phân phối trên toàn thế giới để hỗ trợ mạng lưới                   
mã thông báo và nhiều loại tiền điện tử an toàn, có sẵn. Vậy ai sẽ duy trì các máy chủ này,                      
động lực và điều khuyến khích để duy trì nút blockchain là gì? Với Bitcoin, các mạng tiền                  
điện tử khác và mạng mã thông báo mã hóa, việc tài trợ đã đạt được thông qua phí khai                    
thác và giao dịch, các chủ sở hữu nút kiếm tiền khi khai thác các mã thông báo mới từ mỗi                     
khối, cũng như nhận được phí cho mỗi giao dịch. 
 
Việc khai thác có một mục đích khác: đưa mã thông báo mới, liên tục và đều đặn, vào hệ                    
thống để giữ tăng tính thanh khoản với nhu cầu ngày càng tăng đối với các mã thông báo                   
bổ sung khi việc áp dụng mở rộng và tăng mức sử dụng. Bởi vì hệ thống được bù trừ,                    
những người điều hành nút sẽ nhận được nhiều doanh thu hơn từ phí giao dịch, vì vậy                  
tiền thưởng cho khai thác có thể giảm dần với mỗi khối mới để hạn chế nguồn cung tổng                   
thể. 
 
Trong thế giới lý tưởng, tiền điện tử hoặc mã thông báo mã hóa sẽ có sẵn cho tất cả mọi                     
người và miễn phí. Trên thực tế, có những mạng hứa hẹn giao dịch miễn phí. [6] Trong các                   
mạng khác, bao gồm cả Bitcoin, các khoản phí được sử dụng để ưu tiên các giao dịch và                   
giải quyết vấn đề về khả năng mở rộng. 
 
Tuy nhiên, trong mạng GRAFT, phí được sử dụng vì hai lý do. Đầu tiên là tránh lạm dụng                   
mạng và các vấn đề liên quan đến hiệu suất cũng như kích thước blockchain, ví dụ, sử                  
dụng mạng thật cho thử nghiệm. Nếu một giao dịch hoàn toàn miễn phí, người ta có thể                  
chuyển cùng một số tiền giữa hai tài khoản vô thời hạn Lý do thứ hai là trở thành động lực                     
duy nhất cho các nhà điều hành nút khi tiền thưởng cho việc khai thác (đào) trở nên quá                   
nhỏ. 
 

Thu phí sai 
Vấn đề với phí Bitcoin và phí mã thông báo mã hóa là phí mà họ tính sai cho giao dịch. Nó                      
thậm chí còn tệ hơn cả thanh toán thẻ truyền thống bởi vì, không giống như thanh toán                  
bằng thẻ nhựa, cả người mua và người bán đều phải trả phí cho giao dịch tiền điện tử                   
hoặc mã thông báo mã hóa: người mua thanh toán cho mạng tiền điện tử hoặc mã thông                  
báo mã hóa, trong khi người bán trả tiền cho bộ xử lý thanh toán. Người trả tiền, nói                   
chung, thường bị nhầm lẫn bởi quy trình, trông giống như đánh bạc và không cung cấp giải                  
thích rõ ràng về biểu phí, điều này không làm cho thanh toán bằng tiền điện tử hoặc mã                   
hóa trở nên rất hấp dẫn. 
 

Thanh toán vi mô: Làm thế nào để thanh toán bằng tiền            
điện tử cho một tách cà phê? 
Một vấn đề hiện tại khác của Bitcoin là không có khả năng xử lý các khoản thanh toán nhỏ                    
do mức phí giao dịch cao. [7] GRAFT giải quyết vấn đề này bằng cách giới thiệu một cách                   
tiếp cận duy nhất cho lệ phí giao dịch. 



 

Phí giao dịch GRAFT 
In GRAFT’s ecosystem, the payer does not pay fees. All fees are borne by the receiver                
(merchant or payee). GRAFT makes micropayments accessible by setting very low fees (as             
compared to credit cards and online payment processors, cryptocurrencies, and other           
cryptographic tokens).[8] 
Trong hệ sinh thái GRAFT, người trả tiền không phải trả phí. Tất cả các khoản phí đều do                   
người nhận (người bán hoặc người được trả tiền) chịu. GRAFT làm cho các khoản thanh                
toán vi mô có thể được xử lý bằng cách đặt mức phí rất thấp (so với thẻ tín dụng và bộ xử                       
lý thanh toán trực tuyến, tiền điện tử và các mã thông báo mã hóa khác). [8] 
 

Bảng 1  : Phí giao dịch GRAFT/Cấu trúc phần thưởng 

  1 2 3 
  Chuyển tiền P2P   

thông thường 
RTA Tx (GRAFT) RTA Tx với môi giới     

trao đổi altcoin 
(ví dụ chấp thuận    
bitcoin) 

a Ví người gủi, phần    
thưởng cho siêu nút    
ủy quyền 

0.1 GRFT * 0.05% * 0.05% * 

b Phần thưởng cho siêu    
nút đầy đủ (mẫu ủy     
quyền hội viên) 

N/A 0.0625% ** 0.0625% ** 

c Phần thưởng cho môi    
giới trao đổi 

N/A N/A 0.25% ** 

d Phần thưởng cho   
người đào (giải quyết) 

Biến động, dựa   
trên kích thước   
của Tx theo Kb 

Có thể cấu hình,    
thấp nhất là 0.1    
GRFT *** 

Có thể cấu hình,    
thấp nhất là 0.1    
GRFT *** 

e Phần thưởng cho POS    
của người bán/Cổng   
siêu nút ủy quyền của     
người nhận 

N/A 0.05% **** 0.05% **** 

 Tổng số tiền phải trả     
bởi người gửi Tx    
(người mua trong RTA) 

a1+d1 0 0 ***** 

 Tổng số tiền phải trả     
bởi người nhận Tx    
(người bán trong RTA) 

0 a2 + b2*8 + d2 +      
e2 

a3 + b3*8 + c3 + d3       
+ e3 

 Tổng số tiền người gửi     
Tx phải trả 

Số lượng trong   
Tx + a1 + d1 

Số lượng trong Tx Số lượng trong Tx 

 Tổng số tiền sẽ đến     
người nhận Tx 

Số lượng trong   
Tx 

Số lượng trong Tx    
– (a2 + b2*8 + d2      
+ e2) 

Số lượng trong Tx –     
(a3 + b3*8 + c3 +      
d3 + e3) 

 



* siêu nút ủy quyền có thể là một máy chủ cá nhân hoặc một cụm máy chủ công khai được                     
cung cấp bởi nhà cung cấp dịch vụ. Bạn có thể chạy và sử dụng siêu nút ủy quyền của riêng                     
mình để tránh phí ủy quyền hoàn toàn. Các siêu nút phải có cổ phần để có thể thu phí. 
 
** cổ phần là cần thiết cho siêu nút đầy đủ hoặc môi giới trao đổi để tham gia xử lý RTA Tx                       
và nhận phần thưởng này 
 
*** được đặt bởi nhà cung cấp dịch vụ thương mại hoặc chủ sở hữu siêu nút ủy quyền                   
POS 
 
**** siêu nút ủy quyền POS có thể là một máy chủ độc lập, có thể là một phần của cơ sở                      
hạ tầng thương mại hoặc một phần của thiết bị đầu cuối thanh toán và/hoặc cổng thương                 
mại điện tử được duy trì bởi nhà cung cấp dịch vụ thương mại. Siêu nút POS phải có cổ                    
phần để có thể nhận phần thưởng này 
 
***** không bao gồm phí của mạng altcoin 
 
Phần thưởng cho siêu nút ủy quyền (a1, a2, a3, e2 và e3 trong bảng 1) sẽ cho phép phân                    
tán đầy đủ cơ sở hạ tầng mạng. Nếu bạn không thích như cụm siêu nút ủy quyền được lưu                    
trữ bởi một dịch vụ cụ thể của một nhà cung cấp, sẽ có nhà cung cấp thay thế sẵn sàng                     
phục vụ ví hoặc POS của bạn. Để nhận phần thưởng, siêu nút ủy quyền phải chứng minh ví                   
tiền cổ phần duy nhất được liên kết với địa chỉ IP công khai của siêu nút. Số lượng cổ phần                     
ủy quyền là 250.000 GRFT. 
 
Không giống như siêu nút được cấp phép mẫu, siêu nút ủy quyền vẫn sẽ hoạt động mà                  
không cần cổ phần, tuy nhiên, một siêu nút ủy quyền chưa đăng ký cổ phần sẽ không thể                   
được dùng để tính phí. Tùy chọn này được bảo lưu đối với các siêu nút ủy quyền cá nhân,                    
vì vậy người dùng có nhu cầu riêng tư cao có thể lưu trữ thông tin của riêng họ vào mạng.                     
Nếu không có cổ phần, phần thưởng proxy sẽ được gửi đến cộng đồng GRAFT tại địa chỉ ví                   
tặng. Bằng cách này, tổng phí giao dịch, được tập hợp từ nhiều các thành phần, luôn luôn                  
nhất quán bất kể trạng thái của các siêu nút ủy quyền. 
 
Phí cố định được trả cho người khai thác cho các giao dịch RTA tại (d2, d3). Phí khai thác                    
được tính theo truyền thống dựa trên kích thước hồ sơ giao dịch tính bằng KB (d1). Với các                   
RTA, chúng tôi không thể để phí khai thác không cố định vì nó sẽ làm cho tổng phí được trả                     
bởi người bán không nhất quán và không thể đoán trước, điều này không thể chấp nhận                 
được trong hầu hết các tình huống. Ngoài ra, chúng tôi không thể làm cho khoản phí này tỷ                   
lệ thuận với giá trị của giao dịch (tương tự như phí siêu nút) vì phí khai thác có thể nhìn                     
thấy trên blockchain, có nghĩa là số tiền giao dịch có thể được tính từ phí theo tỷ lệ (mặc                    
dù chúng tôi có thể khắc phục điều này trong tương lai ). Do đó, chúng tôi đã đơn giản hóa                     
nó thành một khoản phí cố định có thể cấu hình được, với số tiền tối thiểu 0,1 GRFT. 
 
Các khoản phí liên quan đến giao dịch RTA với các môi giới trao đổi cũng giống như phí RTA                    
(cột 2) cộng thêm 0,25% được thực hiện bởi nhà môi giới (và cũng được trả bởi người                  
bán). 
 

Phí thương mại và nhà cung cấp dịch vụ 



Các nhà cung cấp dịch vụ thương mại có thể đặt biểu phí mà phù hợp với mô hình kinh                    
doanh của họ và các khoản phí có thể được cấu trúc theo các bậc với các tùy chọn, ví dụ: 
 
Giao dịch dưới $10: 2%  
Giao dịch trên $10: 1% 
Khối lượng giao dịch tối thiểu: $1 
Người khai thác: 0.1 GRFT 
Giao dịch đối với altcoins: +0.25% 
Xuất chi ngay lập tức bằng altcoin hoặc tiền tệ: +0.25% 
 
Sau đây là một ví dụ về giao dịch altcoin trị giá 20 đô la và các khoản phí liên quan được                      
tham khảo theo biểu phí của Nhà cung cấp dịch vụ thương mại. 
 

 
Hình 3: Ví dụ về phân phối phí giao dịch/phần thưởng giao dịch GRAFT 
 

Chuyển tiền miễn phí: Giao dịch được chứng thực 
Một số mạng thanh toán, chẳng hạn như Nhà thanh toán bù trừ tự động (ACH) hoặc                 
PayPal, cung cấp chuyển khoản miễn phí giữa các tài khoản người dùng. Để có thể cạnh                 
tranh với các mạng thanh toán truyền thống, GRAFT sẽ cung cấp chuyển khoản miễn phí,                
hạn chế giữa các ví người dùng đã được xác thực. 
 
Các mạng tiền điện tử thường không thể "đủ khả năng" giao dịch miễn phí vì ba lý do                   
chính: 
 

● Thiếu động lực cho các thợ mỏ 
● Mối đe dọa của các cuộc tấn công từ chối dịch vụ phân tán (DDoS) 
● Tăng trưởng không kiểm soát của blockchain 

 
GRAFT giải quyết vấn đề đầu tiên, thiếu sự khuyến khích đối với những người khai thác mỏ                  
bằng cách tách các khoản thanh toán và chuyển khoản, do đó, các siêu nút (các thợ mỏ)                  
nhận được phí giao dịch cho các khoản thanh toán tức thời, cái chiếm phần lớn trong tất                  
cả các giao dịch, trong khi chuyển khoản miễn phí được xử lý với mức độ ưu tiên thấp                   



hơn. Vấn đề thứ hai - Các cuộc tấn công DDoS được giải quyết bằng cách định danh và xác                    
thực người dùng tự nguyện. Tất nhiên, không có bữa ăn trưa miễn phí nào, vì vậy người                  
dùng sẽ phải trả tiền bằng cách cung cấp danh tính của họ cho mạng để đảm bảo sử dụng                    
hợp lý (bằng cách giới hạn số lượng và tần suất chuyển miễn phí cho mỗi người dùng) và                   
do đó ngăn chặn lạm dụng mạng. Sử dụng công nghệ xác thực bằng chứng không có kiến                  
  thức sẽ cho phép người dùng chứng minh danh tính mà không ảnh hưởng đến quyền riêng                 
tư của họ. 
 
Vấn đề cuối cùng, tăng trưởng kích thước khối không kiểm soát được, được giải quyết                
thông qua một số giải pháp, bao gồm các khoảng khối nhỏ, kích thước khối không giới hạn                  
và chuẩn hóa kích thước giao dịch bị hạn chế cho các loại giao dịch cụ thể, chẳng hạn như                    
chuyển khoản miễn phí. Ngoài ra, một trong những khía cạnh của giao dịch chuyển khoản                
miễn phí phải được xác minh bằng cách hiển thị bằng chứng về việc đã thực hiện các loại                   
giao dịch thanh toán thương mại trực tuyến. 
 

Riêng tư 
Thông thường, có một sự hiểu lầm về nhu cầu riêng tư. Trong thực tế, phần lớn những                  
người mua hợp pháp không muốn tiết lộ danh tính của họ cho người bán, đặc biệt, nếu họ                   
được hưởng lợi từ việc tiết lộ đó hoặc nếu việc tiết lộ đó là cần thiết để xử lý một giao                      
dịch. Tương tự, người mua muốn đảm bảo rằng người bán mà họ gửi thanh toán đến là                  
chính xác người nhận chứ không phải là người mạo danh. Điều mà cả người bán và người                  
mua đều không muốn là bất kỳ ai khác có khả năng nhận ra danh tính của họ và xem tất cả                      
các chi tiết về giao dịch của họ bằng cách quét chuỗi khối có thể truy cập công khai. 
 
Quyền riêng tư là một chủ đề tế nhị đối với tiền điện tử và ngành thanh toán nói chung.                    
Quyền riêng tư đòi hỏi một phạm vi từ hoàn toàn ẩn danh đến hoàn toàn minh bạch, theo                   
quyết định của cả người bán và người mua. Ví dụ, người bán có thể có các yêu cầu tuân                    
thủ quy định để thu thập và xác minh dữ liệu nhận dạng nhất định, chẳng hạn như tuổi                   
mua rượu hoặc thuốc lá, hoặc mã zip cho các tính toán thuế của người bán trực tuyến.                  
Mặt khác, người mua có thể hoặc không đồng ý tiết lộ tất cả hoặc một số thuộc tính của                    
danh tính của họ và phải ở trong một vị trí để làm như vậy. Nếu người bán và người mua                     
có thể đồng ý về các thuộc tính nhận dạng sẽ được chia sẻ, giao dịch có thể được tiến                    
hành. Hơn nữa, có một yêu cầu để thiết lập một thuộc tính xác thực danh tính của người                   
bán trong nhiều trường hợp. 
 
Chúng tôi thấy rằng cách tốt nhất để tiếp cận vấn đề này là sử dụng hệ thống xác minh                    
danh tính và chia sẻ thuộc tính nhận dạng phù hợp với hướng dẫn nhận dạng kỹ thuật số                   
được quy định bởi các nhà quản lý chính phủ tập trung vào nâng cao quyền riêng tư (ví dụ,                    
NIST 800-63 ở Hoa Kỳ hoặc GDPR ở EU) - các tiêu chuẩn yêu cầu chứng minh và xác thực                    
danh tính khác biệt. [9] 
 
GRAFT sẽ triển khai hồ sơ nhận dạng kỹ thuật số, được đính kèm với Ví GRAFT, với khả                   
năng chia sẻ dữ liệu từ danh tính kỹ thuật số với đối tác tăng dần và dựa trên quyền của                     
người dùng tại thời điểm giao dịch. Các quyền này bao gồm chia sẻ một số thuộc tính nhất                   
định (như tuổi, vị trí nhà, địa chỉ và tên) một cách chọn lọc và trên mỗi giao dịch. 
 
GRAFT cài đặt CryptoNote [10] như một giao thức ghi giao dịch cơ bản, cung cấp mức độ                  



riêng tư cao khi so sánh với Bitcoin, các loại tiền điện tử khác và mã thông báo mã hóa,                    
bằng cách ẩn thông tin về người gửi và người nhận. 
 

Tại sao Blockchain riêng tư là cần thiết 
Cải tiến quan trọng của Bitcoin là sổ cái mở có thể truy cập được cho mọi nút tham gia vào                     
mạng vì giao dịch phải được xác minh để đảm bảo không có chi tiêu kép. Nhưng điều này                   
cũng có nghĩa là bất kỳ ai trên thế giới cũng có thể thấy giao dịch và số dư trên ví tương                      
ứng. Không giống như thẻ nhựa, về nguyên tắc, ví Bitcoin là ẩn danh vì hồ sơ giao dịch                   
không được liên kết trực tiếp với danh tính chủ sở hữu. Thoạt nhìn, tính năng này dường                  
như bù đắp cho thực tế là các hồ sơ giao dịch nằm trong tầm nhìn rõ ràng trên blockchain                    
cho bất kỳ ai nhìn thấy. Tuy nhiên, có những kỹ thuật hiện có cho phép người quan sát liên                    
kết địa chỉ với danh tính. [11] Khi điều này xảy ra, tất cả các giao dịch của bạn sẽ hiển thị                      
mãi mãi vì blockchain luôn ở đó và nó không thể bị xóa. 
 
CryptoNote là yêu cầu bắt buộc để có thể cạnh tranh với các hệ thống thanh toán truyền                  
thống như mạng Visa hoặc PayPal, trên thực tế cung cấp sự riêng tư tốt hơn cho khách                  
hàng của họ so với hầu hết các loại tiền điện tử hiện có. 
 
Khi bạn vuốt hoặc chèn thẻ thanh toán tại điểm bán hàng hoặc nhấp vào nút thanh toán                  
trực tuyến của PayPal, có hai thực thể trên thế giới biết về giao dịch của bạn: mạng thanh                   
toán (Visa hoặc PayPal trong trường hợp của chúng tôi) và người bán. Trong thực tế, dĩ                 
nhiên, có nhiều tổ chức có thể biết về giao dịch của bạn vì mạng lưới thanh toán phức tạp                    
hơn. Danh sách này bao gồm, ít nhất là ngân hàng phát hành (ngân hàng đã cấp cho bạn                   
thẻ thanh toán), ngân hàng thu được (ngân hàng chấp thuận thanh toán), cổng thanh toán                
(giao dịch chuyển tuyến giao dịch của bạn đến bộ xử lý thanh toán phù hợp/ngân hàng thu                  
được) và bộ xử lý thanh toán (nơi xử lý khoản thanh toán và khoản thanh toán của người                   
bán). Tuy nhiên, danh sách các tổ chức vẫn còn hạn chế vì chúng tuân theo các quy định về                    
bảo mật và quyền riêng tư và họ thường thực hiện một số kiểm soát bảo mật hợp lý để                    
bảo vệ hồ sơ giao dịch của bạn khỏi con mắt tò mò. Tất nhiên, mọi người trong danh sách                    
này đều có thể bị hack hoặc có thể cung cấp thông tin của bạn cho cơ quan thực thi pháp                     
luật. Tuy nhiên, để đơn giản hơn, hãy giả sử rằng những người ngẫu nhiên không thể có                  
quyền truy cập vào các giao dịch thẻ thanh toán của bạn trong hầu hết các tình huống, điều                   
này không xảy ra với hầu hết các blockchain. 
 

CryptoNote làm nền tảng cho Quyền riêng tư 
CryptoNote nổi bật so với tất cả các giao thức blockchain khác bởi vì nó cung cấp một thứ                   
mà tất cả chúng ta cần: quyền riêng tư. Chúng ta thường coi sự riêng tư là điều hiển nhiên                    
và chỉ hối hận khi mất nó. Trớ trêu thay, Bitcoin và các công cụ phái sinh của nó lại lùi một                      
bước trong lĩnh vực bảo mật so với các công nghệ thanh toán cũ như tiền mặt hoặc thậm                   
chí thẻ nhựa, trở thành một biểu tượng khéo léo của sự bảo mật và quyền riêng tư bị xâm                    
phạm. 
 
Người tạo Bitcoin không nghĩ về quyền riêng tư hoặc đơn giản là không có đủ thời gian để                   
giải quyết tất cả các vấn đề, điều này hoàn toàn dễ hiểu khi họ có một vấn đề thậm chí còn                      
quan trọng hơn để giải quyết: sự tồn tại của công nghệ blockchain. 
 



CryptoNote giữ tất cả các lợi ích của các công nghệ blockchain vốn đã được biết đến, trong                  
khi đó, trả lại các tính năng bảo mật bị mất: thanh toán không thể truy cập, giao dịch                   
không liên kết, kháng phân tích blockchain và số tiền giao dịch bí mật . Trên hết, GRAFT                 
thêm số tiền phí giao dịch bí mật để hoàn thành bức tranh. CryptoNote tạo ra một nền                  
tảng vững chắc hoàn hảo để xây dựng nhiều tính năng liên quan đến ngành, mà GRAFT đưa                  
ra ánh sáng để chinh phục thế giới thanh toán. 
 

Giao dịch riêng tư 
GRAFT sử dụng một số cơ chế mã hóa được thiết kế bởi CryptoNote và Monero để làm xáo                   
trộn các hồ sơ giao dịch và chỉ hiển thị cho chủ sở hữu dữ liệu: 
 

Điểm đến một lần, địa chỉ tàng hình 
Thay vì gửi thanh toán trực tiếp đến địa chỉ người nhận, một khóa duy nhất của một đích                   
đến được tạo cho mỗi giao dịch. Khóa này được mã hóa từ địa chỉ người nhận công khai                   
theo cách ngăn khóa được liên kết với địa chỉ hoặc với các khóa khác. Do đó, người nhận                   
có thể công bố một địa chỉ duy nhất và nhận các khoản thanh toán không liên kết và                   
không người quan sát nào có thể xác định liệu có bất kỳ giao dịch nào được gửi đến một                    
địa chỉ cụ thể  hoặc liên kết hai địa chỉ với nhau không. 
 

Chữ ký vòng (Ring) một lần 
Những chữ ký này làm xáo trộn danh tính của người gửi . Mỗi giao dịch trên bất kỳ                  
blockchain nào đều được ký bởi khóa riêng của người gửi, vì vậy mạng có thể xác nhận                  
rằng giao dịch là có thật. Thay vì tạo một chữ ký duy nhất, nhiều chữ ký (vòng/ring) được                   
tạo và tất cả chúng đều hợp lệ vì chúng đại diện cho đầu ra thực tế từ những người gửi                     
khác. Tuy nhiên, người quan sát không thể biết ai là người gửi thực sự. Mạng không biết                  
đầu ra cụ thể nào được sử dụng làm ẩn giữa các chữ ký khác trong chữ ký vòng. Thay vào                     
đó, mạng kiểm tra rằng không có đầu ra nào từ toàn bộ vòng được chi nhiều hơn một lần,                    
điều này ngăn chặn hiệu quả việc chi tiêu gấp đôi. 
 

Giao dịch vòng bí mật 
Những điều này làm cho số tiền giao dịch vô hình trên blockchain. Số tiền giao dịch được                  
mã hóa bởi người gửi. Chỉ người nhận thanh toán mới có thể giải mã số tiền thực tế. Các                    
nhà quan sát của bên thứ ba không thể giải mã số tiền đó, nhưng họ có thể xác minh rằng                     
số tiền này đã không được sử dụng nhiều hơn một lần và không có tiền mới nào được tạo                    
ra trong giao dịch này. 
 

Xử lý giao dịch 
Thế giới hướng tới các thiết bị mỏng mỏng. Mọi người trên khắp thế giới sử dụng nhiều                  
điện thoại thông minh và máy tính bảng hơn và ít máy trạm, máy tính xách tay hơn. Do đó,                    
chúng tôi tin rằng một mô hình ưu việt cho các hệ thống thanh toán mật mã phi tập trung                    
sẽ chỉ dựa vào các nút nhỏ, riêng lẻ được lưu trữ trên máy tính cá nhân và sẽ dựa trên các                      
siêu nút mạnh mẽ được lưu trữ bởi các dịch vụ chuyên nghiệp, với các ứng dụng khách                  
“mỏng” được kết nối với một mẫu ủy quyền, một nhóm các siêu nút được chọn ngẫu                 
nhiên bằng thuật toán phòng chống gian lận đặc biệt, qua các lệnh gọi DAPI. 
 



Vấn đề thời gian xác nhận: Giới thiệu ủy quyền thời gian            
thực 
Thời gian xác nhận dài [12] (từ vài phút đến vài giờ, tùy thuộc vào phí giao dịch) là một                    
trong những lý do chính cho việc áp dụng tiền điện tử và mã thông báo mã hóa thấp trong                    
lĩnh vực bán lẻ và khách sạn. Khách hàng không thích thời gian chờ đợi lâu và do đó, các                    
thương nhân yêu cầu xử lý thanh toán gần như ngay lập tức. Không giống như một số                  
mạng tiền điện tử khác đã cố gắng giải quyết vấn đề này bằng cách giới thiệu các hệ thống                    
hoặc loại giao dịch bổ sung đặc biệt, GRAFT sẽ xử lý tất cả các giao dịch thanh toán trong                    
thời gian thực (chúng tôi hy vọng hầu hết các giao dịch sẽ được hoàn thành trong vòng                  
chưa đầy 3 giây). Quan trọng, GRAFT đạt được khoản thanh toán theo thời gian thực này                 
mà không tính thêm phí cho khách hàng. 
 
Điều này đạt được bằng cách sử dụng sự đồng thuận của các siêu nút luôn bật ("mẫu ủy                   
quyền") với khả năng thực hiện khóa ủy quyền tức thời được phân phối trên tài khoản của                  
người mua và truyền lại phản hồi cho khách hàng, thường là trong một phần nghìn giây.                 
Các siêu nút cũng giám sát chuỗi khối GRAFT để không có giao dịch nào có thể được ủy                   
quyền “ngoài chuỗi”. 
 

Siêu nút 
Tất cả các giao dịch được xử lý bởi mạng của các nút mạng GRAFT luôn bật, các siêu nút,                    
trong thời gian thực. Phí giao dịch được trả bởi người nhận (người bán) cho các siêu nút                  
tham gia vào mẫu ủy quyền và môi giới trao đổi (tùy chọn) tham gia xử lý giao dịch. Các chủ                     
sở hữu của các siêu nút chịu trách nhiệm cho bất kỳ giao dịch nào họ xử lý. Trách nhiệm là                     
đạt được bằng lãi suất tài chính (phí giao dịch). 
 

DAPI 
Không giống như các API thông thường, được lưu trữ trên máy chủ hoặc trong cụm máy                 
chủ, DAPI không có một địa chỉ duy nhất, vì nó đang chạy trên nhiều siêu nút. Bất kỳ nút                    
đơn nào cũng có thể phục vụ cuộc gọi DAPI bất cứ lúc nào. Các cuộc gọi DAPI không trạng                    
thái, có nghĩa là các siêu nút không duy trì bất kỳ phiên cố định nào với máy khách và tất cả                      
dữ liệu cần thiết để xử lý được phân phối ngay lập tức và có sẵn trên tất cả các nút. Ứng                      
dụng khách, sử dụng DAPI, duy trì một danh sách các siêu nút ủy quyền mà nó giao tiếp.                   
Tuy nhiên, ứng dụng khách có thể tự do lựa chọn một siêu nút đáng tin cậy cụ thể và “liên                     
kết” vào đó. Ví dụ: người dùng bán hàng hoặc người dùng ví thông thường có thể quyết                  
định lưu trữ siêu nút ủy quyền của riêng họ mà họ tin tưởng. Mặc dù siêu nút riêng tư có                     
thể không được cấp quyền tham gia mẫu xác thực do giới hạn tài nguyên (xem phần Thuật                  
toán chọn mẫu xác thực bên dưới), nó có thể cung cấp thêm một lớp quyền riêng tư cho                   
chủ sở hữu của nó. 
 

Phê duyệt theo thời gian thực bằng mẫu xác thực 
Có các loại tiền điện tử với khoảng thời gian giới hạn (thanh toán) dưới 2 phút. Tuy nhiên,                   
việc giảm khoảng thời gian đó vẫn không thực hiện được các giao dịch đó trong thời gian                  
thực. Siêu nút GRAFT giải quyết vấn đề này bằng cách sử dụng các mẫu xác thực khi nhóm                   
phê duyệt được ban hành theo thời gian thực bởi nhóm siêu nút được lựa chọn. Chúng tôi                  
tin rằng cấu trúc này đảm bảo rằng người mua không thể chi tiêu cùng một khoản tiền                  



nhiều hơn một lần cho đến khi giao dịch được giải quyết (được ghi vào blockchain). Việc                 
giải quyết (khai thác) thường được thực hiện trong vòng vài phút. 
Không giống như hầu hết các hệ thống thanh toán bằng mật mã và tương tự như các hệ                   
thống thanh toán điện tử truyền thống, mỗi khoản thanh toán được thực hiện trên mạng                
GRAFT được chia thành hai giai đoạn: xác thực và thanh toán. Giống như trong thế giới                 
thanh toán truyền thống, xác thực diễn ra trong thời gian thực, trong khi việc thanh toán                 
được thực hiện sau đó, thường là trong vòng hai phút (so với vài giờ và thậm chí vài ngày                    
trong các mạng thanh toán truyền thống). 
 
 
 

Khóa tài khoản xác thực 
Một hình ảnh quan trọng là một cơ chế được CryptoNote sử dụng để xác thực các giao                  
dịch mới và ngăn chặn chi tiêu gấp đôi mà không ảnh hưởng đến quyền riêng tư của người                   
gửi. Một hình ảnh quan trọng là một dấu vân tay đại diện cho địa chỉ và số tiền chi tiêu của                      
người mua mà không tiết lộ bất kỳ chi tiết nào về người mua hoặc số tiền. Bản chất của                    
một hình ảnh quan trọng là nó chỉ có thể được sử dụng một lần, vì vậy nếu ai đó đang cố                      
gắng sử dụng cùng một hình ảnh quan trọng hơn một lần, thì đây là dấu hiệu của một nỗ                    
lực chi tiêu gấp đôi. Bằng cách cung cấp hình ảnh khóa duy nhất cho giao dịch dự phòng                   
cho mạng siêu nút, ví của người mua tạm thời khóa tài khoản chi tiêu của mình, do đó,                   
không có giao dịch nào khác có cùng hình ảnh quan trọng (ví dụ: từ cùng một tài khoản) có                    
thể xảy ra cho đến khi giao dịch bị khóa được giải quyết hoặc khóa được gỡ bỏ. Nếu người                    
mua cố gắng hoàn tất giao dịch bằng một hình ảnh quan trọng khác với hình ảnh được sử                   
dụng trong khóa ban đầu, giao dịch cũng sẽ bị từ chối bởi các siêu nút. 
Mặt khác, hình ảnh chính không chứa bất kỳ thông tin nào về ví của người mua hoặc                  
người mua, cái cung cấp bảo mật, ẩn danh và không thể truy cập được. Ngoài ra, mọi dấu                   
vết liên lạc giữa người mua (ứng dụng ví), người bán (ứng dụng điểm bán hàng) và các siêu                   
nút (chuyển tiếp được chọn và các siêu nút mẫu) trong giai đoạn ủy quyền sẽ bị xóa sau khi                    
giao dịch được giải quyết (được ghi vào blockchain và được xác nhận bởi 10 khối). 
 

Các cấp độ siêu nút 
Một nút GRAFT được gọi là siêu nút vì nó thực hiện nhiều chức năng hơn các nút mạng                   
blockchain truyền thống. Có những yêu cầu gia tăng đối với chủ sở hữu siêu nút. Mặc dù                  
GRAFT là một mạng mở và phi tập trung cho phép mọi người chạy siêu nút, nhưng có các                   
cấp độ siêu nút khác nhau với các điều kiện và phần thưởng khác nhau được liên kết với                   
mỗi cấp. 
 
Proxy Supernode is the “entry level”—anyone can install the supernode software and host             
the proxy supernode. Proxy supernode provides the following services: 
 
Siêu nút ủy quyền là “cấp độ đầu vào” của cho bất kỳ ai có thể cài đặt phần mềm siêu nút                      
và lưu trữ siêu nút ủy quyền. Siêu nút ủy quyền cung cấp các dịch vụ sau: 

● như một chuyển tiếp đáng tin cậy cho những người có yêu cầu bảo mật cao nhất,                 
vì vậy họ có thể lưu trữ máy chủ ví của riêng họ; 

● đối với các thương gia lớn như một máy chủ lưu trữ trên mạng thậm chí cho việc                  
xử lý giao dịch nhanh hơn và đáng tin cậy hơn. 



● là một “nút thoát” công khai trên mạng, kết nối các ví di động và các điểm bán hàng                   
với mạng GRAFT (bắt buộc phải có IP công cộng). Siêu nút ủy quyền công cộng có                 
thể kiếm được phần thưởng nếu nó có cổ phần. 

 
Siêu nút đầy đủ vừa là nhà xác thực vừa là nhà cung cấp dịch vụ. Ngoài ra, hiệu năng của                     
các chức năng siêu nút đầy đủ đòi hỏi phải có số dư tài sản thế chấp với liên kết với địa chỉ                       
siêu nút. Phí giao dịch và dịch vụ được trả cho một siêu nút đầy đủ có cổ phần và đưa ra các                       
phê duyệt theo thời gian thực. 
 

Các nút khai thác 
Trong khi lớp thứ hai của mạng GRAFT, bao gồm các siêu nút POS, thực hiện các chức năng                   
xác thực và trao đổi, thì lớp đầu tiên, bao gồm các nút mạng Proof of Work (PoW), thực                   
hiện chức năng giải quyết bằng cách tạo các khối mới và thêm chúng vào blockchain. 
 

Giải quyết (Khai thác) Phần thưởng 
Các nút khai thác kiếm được phần thưởng khai thác khối PoW và cũng nhận được phí                 
thanh toán của Giao dịch trực tuyến cho cả giao dịch chuyển khoản và giao dịch RTA thông                  
thường. 
 
Phần thưởng thanh toán (RTA Tx): biến động 
Được xác định bởi nhà cung cấp dịch vụ thương mại thông qua cổng thanh toán, nhưng                 
không thấp hơn 0,1 GRFT. 
 
Phí giao dịch khai thác (chuyển khoản không phải RTA): biến động 
Biến động, dựa trên kích thước Tx tính bằng KB 
 
Phần thưởng khai thác khối (Coinbase)  
Phần thưởng khai thác khối được trả cho nút khai thác giải quyết khối mới. Phần thưởng                 
khối được giảm dần theo từng khối mới bằng công thức sau: (M - A) * 2-19 * 10-10 / 2, trong                      
đó A = khối lượng lưu thông hiện tại và M = tổng cung (264 - 1) theo đơn vị nguyên tử (                       
10-10). Ý tưởng đằng sau điều này là trong tương lai sẽ có nhiều giao dịch hơn, điều này sẽ                    
đảm bảo thu nhập bền vững cho các công ty khai thác từ phí giao dịch. 
 

Các tầng siêu nút đầy đủ 
GRAFT thực hiện mô hình cổ phần bốn tầng trong đó tầng cao hơn có cơ hội được chọn                   
nhiều hơn vào mẫu xác thực, trong khi quy trình lựa chọn vẫn là ngẫu nhiên. 
 
50,000 GRFT – tầng 1 
90,000 GRFT – tầng 2 
150,000 GRFT – tầng 3 
250,000 GRFT – tầng 4 
 
Mỗi tầng tham gia vào một lựa chọn ngẫu nhiên gồm 2 siêu nút (trong đó N là số thứ tự                     
của tầng). Do đó, một cách tự nhiên, một siêu nút cấp 4 có nhiều cơ hội được lựa chọn                    
hơn do số lượng siêu nút bậc 4 có giới hạn. Các điểm trống rỗng được xếp đầy bởi các                    
tầng cấp cao hơn (hoặc thấp hơn nếu không có cao hơn). Thuật toán này cũng có khả năng                   
thích ứng vì nó sẽ “điều chỉnh” số lượng trung bình của các siêu nút đầy đủ trên mỗi cấp. 



 

Cổ phần được ủy quyền 
Balances from multiple wallets can be “delegated” to a single full supernode in order to               
form a stake significant enough to run a full supernode. The earnings are distributed              
between the wallets according to their stake share. The minimum balance for a delegated              
stake is 5,000 GRFT. 
Số dư từ nhiều ví có thể được “ủy quyền” cho một siêu nút đầy đủ duy nhất để tạo thành                     
một cổ phần đủ quan trọng để chạy một siêu nút đầy đủ. Thu nhập được phân phối giữa                   
các ví theo chia sẻ cổ phần của họ. Số dư tối thiểu cho một cổ phần được ủy quyền là                     
5.000 GRFT. 
 

Mẫu xác thực 
Để thực hiện xác thực theo thời gian thực, mạng GRAFT dựa vào mẫu xác thực: một nhóm                  
các siêu nút đáng tin cậy được chọn sẽ đại diện cho mạng và xác thực các giao dịch, ngăn                    
chặn chi tiêu gấp đôi và ký phê duyệt ngay lập tức trước khi giao dịch được “xác nhận”                   
trên blockchain GRAFT (ví dụ trước khi nó được thêm vào khối và khối được thêm vào                 
chuỗi khối). 
 
Mẫu xác thực bao gồm tám siêu nút được chọn ngẫu nhiên từ một danh sách động các siêu                   
nút. Việc lựa chọn là ngẫu nhiên trong khi kết quả là xác định cho bất kỳ nút nào tính toán                     
công thức. Chủ sở hữu siêu nút phải duy trì số dư tài sản thế chấp trong ví liên quan đến                     
siêu nút. Số dư yêu cầu tối thiểu bắt đầu từ 50.000 GRFT. 
 
Khi một yêu cầu giao dịch mới được bắt đầu bởi điểm bán hàng của thương gia, nó được                   
chỉ định chiều cao khối hiện tại xác định mẫu xác thực. Chiều cao có thể được tăng lên                   
trong khi giao dịch vẫn đang được tiến hành, nhưng nó không thay đổi chiều cao mẫu ban                  
đầu được gán cho yêu cầu giao dịch. Siêu nút ủy quyền của người bán mà khởi tạo định                   
dạng ban đầu yêu cầu giao dịch sẽ chọn các siêu nút, nhưng lựa chọn này được xác thực                   
bởi mỗi thành viên của mẫu cùng với ví ủy quyền. 
 
Để tăng tốc quá trình xác thực, ứng dụng điểm bán của người bán có thể ra lệnh cho các                    
siêu nút xác thực mẫu bỏ qua các phản hồi từ phần còn lại của mẫu xác thực ngay khi nhận                     
được hơn 50% phản hồi xác nhận từ các siêu nút “nhanh nhất” và không có phản hồi từ                   
chối. 
 

Siêu nút ủy quyền 
Bất kỳ siêu nút nào từ mẫu xác thực cũng có thể là siêu nút ủy quyền chuyển tiếp tạo điều                     
kiện cho giao dịch của người bán bằng cách liên lạc với điểm bán của người bán và/hoặc ví                   
của người mua ở một bên và phần còn lại của mẫu xác thực ở bên kia. Siêu nút ủy quyền                     
có thể được chọn ngẫu nhiên theo điểm bán hoặc ví từ mẫu xác thực hiện tại được liên                   
kết với giao dịch. Điểm bán hàng hoặc ví cũng có thể chọn bất kỳ siêu nút nào không phải là                     
một phần của mẫu xác thực. Trên thực tế, một điểm bán hàng hoặc ví có thể lưu trữ các                    
siêu nút ủy quyền của chính nó nếu nó đang tìm kiếm thêm một lớp bảo mật và quyền                   
riêng tư. Siêu nút ủy quyền có thể kiếm được phần thưởng xử lý giao dịch nếu nó có cổ                    
phần. 
 



Phần thưởng cho siêu nút 
Mỗi siêu nút nhận được một phần phí giao dịch cho mỗi giao dịch mà nó xử lý. Phần                   
thưởng được trả bởi người nhận (thương gia). 
 
Phần thưởng cho siêu nút RTA đầy đủ (bất kỳ RTA Tx): 0.5% 
Một phần tám của khoản phí này, hoặc 0,0625% tổng số tiền RTA Tx, đi đến từng siêu nút                   
đầy đủ tham gia vào mẫu xác thực RTA. 
 
Phần thưởng cho siêu nút ủy quyền (bất kỳ RTA Tx): 0.1% 
Một nửa khoản phí này, hoặc 0,05% tổng số tiền RTA Tx, đi đến từng siêu nút trong cặp ủy                    
quyền mà cung cấp kết nối vào mạng (ví và siêu nút ủy quyền POS). 
 
Phần thưởng cho siêu nút ủy quyền ví (giao dịch không sử dụng RTA): 0.1 GRFT 
Khoản phí này sẽ được tính bằng siêu nút ủy quyền ví cho ví điện thoại của người gửi trên                    
điện thoại di động hoặc máy tính để bàn ngoài phí mạng hiện tại (phần thưởng khai thác). 
 

Khả năng mở rộng  
Khả năng mở rộng của một mạng thanh toán nào đó là khả năng xử lý đồng thời một số                    
lượng lớn giao dịch mà không làm giảm hiệu suất. Một số biện pháp mà mạng GRAFT sử                  
dụng để đạt được khả năng mở rộng cao hơn là đặt khoảng thời gian tạo khối thành hai                   
phút và loại bỏ giới hạn kích thước của khối để các khối giao dịch được tạo thường xuyên                   
hơn và mỗi khối có thể chứa nhiều giao dịch hơn. Các biện pháp như vậy không phải là duy                    
nhất và được triển khai tương tự bởi các loại tiền điện tử và mã thông báo mã hóa khác.                    
GRAFT, tuy nhiên, được duy trì bởi các siêu nút hiệu suất cao luôn xác nhận và ủy quyền                   
các giao dịch trong thời gian thực. Do đó, mỗi siêu nút không chỉ có một bản sao gần đây                    
nhất của blockchain đầy đủ mà còn giữ một danh sách tất cả các yêu cầu xác thực đang                   
chờ xử lý và các giao dịch đã hoàn thành cho đến khi chúng được thêm vào blockchain. Kiến                   
trúc hai lớp như vậy cho phép hấp thụ các đột biến lớn của các yêu cầu liên quan (ví dụ:                     
theo mùa, các sự kiện được thúc đẩy và các thay đổi khác trong hoạt động của người mua                   
và thương nhân). 
 

Phê duyệt giao dịch ngoại tuyến 
Những người quen thuộc với xử lý thẻ thanh toán biết rằng đôi khi giao dịch có thể được                   
chấp nhận bởi một thương gia mà không nhận được sự chấp thuận đồng thời từ ngân                 
hàng. Điều này được gọi là phê duyệt ngoại tuyến hoặc cục bộ hoặc xác thực ngoại tuyến                  
hoặc đôi khi S&F ("lưu trữ và chuyển tiếp") vì xác thực ngoại tuyến đó được chuyển tiếp                  
đến máy chủ khi mạng trở lại trực tuyến. 
 
Tuy nhiên, thanh toán bằng mật mã thường cho rằng mạng hoạt động 24/7 và không có                 
thời gian chết. Tuy nhiên, giả định này không phải lúc nào cũng đúng. Trong một số tình                  
huống, thương nhân chấp nhận rủi ro và phê duyệt giao dịch tại địa phương vì rủi ro của                   
một khoản bồi hoàn duy nhất thấp hơn rủi ro mất nhiều khách hàng. Thông thường, có                 
tổng số tiền giới hạn cho xác thực cục bộ. Sau khi hệ thống đạt đến giới hạn này (rủi ro tối                      
đa), nó sẽ ngừng đưa ra phê duyệt cục bộ cho đến khi mạng hoạt động trở lại. Nhưng                   
trong trường hợp thời gian chết ngắn, xác thực cục bộ có thể không được chú ý bởi cả                   
nhân viên thu ngân và người mua. 



 
Ứng dụng điểm bán hàng của GRAFT và siêu nút ủy quyền duy nhất sẽ có thể xử lý các giao                     
dịch mật mã ngoại tuyến dựa trên cùng một nguyên tắc, nếu họ không thể giao tiếp với                  
mẫu xác thực và nhận được sự đồng thuận, và nếu người bán sẵn sàng chấp nhận rủi ro                   
như vậy . Quyết định về phê duyệt ngoại tuyến cũng sẽ dựa trên điểm số danh tiếng của                   
siêu nút và của người mua. 
 

Cổng thanh toán cho thương nhân và nhà cung cấp dịch vụ 
Một trong những hồ sơ quan trọng trong hệ sinh thái GRAFT là Nhà cung cấp dịch vụ                  
thương mại (MSP). Vai trò của MSP, là cung cấp và hỗ trợ các dịch vụ mạng thanh toán cho                    
người bán, đảm bảo thời gian hoạt động của mạng (thường được gọi là thỏa thuận cấp                 
dịch vụ hoặc SLA), cung cấp và quản lý thiết bị (ví dụ: thiết bị đầu cuối thanh toán) và cung                     
cấp báo cáo. 
 
Để cho phép MSP thực hiện việc này, cần thiết phải có một loại máy chủ khác, máy sẽ: 
 

● Quản lý cấu hình đầu cuối (bao gồm địa chỉ ví) 
● Xử lý tính kinh tế chi phí cụ thể cho MSP (MSP có thể chọn xử lý các tầng dịch vụ                     

khác nhau hoặc tính phí khác nhau cho các khoản giao dịch khác nhau) 
● Duy trì báo cáo và phân tích giao dịch cho thương nhân 

 
Cổng thanh toán như vậy có thể được thiết kế và triển khai bởi bên thứ ba, chẳng hạn như                    
bộ xử lý thanh toán truyền thống muốn thêm thanh toán bằng tiền điện tử vào danh mục                  
dịch vụ của họ. GRAFT tạo ra một “hướng dẫn triển khai”, cho phép tỷ lệ chấp nhận nhanh                   
hơn như là một phần của chiến lược tiếp cận thị trường. 
 
Vì GRAFT là một mạng thanh toán phi tập trung, cổng thanh toán là một ứng dụng nguồn                  
mở, nhiều đối tượng, nhiều người thuê và mọi người đều có thể lưu trữ cổng thanh toán                  
của riêng mình và trở thành nhà cung cấp dịch vụ trên mạng. Cổng thanh toán là phần tử                   
thứ năm của nhóm này, được cho là để quản lý các ứng dụng thanh toán GRAFT trên các                   
thiết bị thanh toán phần cứng đầu cuối và giao diện thương mại điện tử GRAFT và liên kết                   
chúng với các siêu nút GRAFT. Vì nó có khả năng hiển thị giao dịch, nó được coi là một phần                     
của các ứng dụng thương mại của khối văn phòng. 
 

Các loại giao dịch và luồng thanh toán 
GRAFT giới thiệu các loại giao dịch và luồng sau đây để tạo điều kiện cho các giao dịch của                    
người bán và hỗ trợ các ứng dụng thanh toán và điểm bán hiện có. 

 
Xác thực 
Xác thực được sử dụng khi số tiền cuối cùng của giao dịch không xác định tại thời điểm bắt                    
đầu bán hàng. Ví dụ như thanh toán tại máy bơm tại trạm xăng, nhận phòng cho thuê xe,                   
đặt phòng/nhận phòng khách sạn hoặc thanh toán tại bàn tại nhà hàng. 
 
Điều này tương tự như xác thực thẻ ghi nợ. Một loại giao dịch xác thực được bắt đầu bởi                    
người bán và được xác nhận bởi người trả tiền. Tài khoản của người trả tiền tạm thời bị                   
khóa đối với số tiền và thời lượng (số lượng khối) mà người được trả tiền yêu cầu và                   



được xác nhận bởi người trả tiền, hoặc cho đến khi số tiền được xác nhận bởi một giao                   
dịch “Hoàn thành” sau đó. Khóa xác thực cũng có thể được phát hành bởi một giao dịch                  
“Hủy” của người được trả tiền trước ngày/thời gian hết hạn. Tiền được tự động trả lại                 
cho người trả tiền sau ngày/thời gian hết hạn nếu người được trả tiền không yêu cầu họ                  
bằng cách gửi một giao dịch “Hoàn thành”. 
 

Trước khi xác thực (PreAuth) 
Điều này tương tự như Xác thực dài hạn nhưng điểm khác biệt là người trả tiền không                  
đảm bảo rằng tiền sẽ có sẵn tại thời điểm hoàn thành. PreAuth là một hợp đồng dài hạn                   
giữa người trả tiền và người được trả tiền. Tuy nhiên, không giống như Xác thực, không                 
thể bị hủy bởi người được thanh toán, PreAuth có thể bị hủy bất cứ lúc nào bằng cách                   
chuyển tiền từ tài khoản được liên kết với giao dịch được xác thực trước. 
 
PreAuth phù hợp cho các thỏa thuận thanh toán dài hạn như đăng ký dịch vụ hàng tháng                  
hoặc thanh toán phòng khách sạn hàng ngày. Người được thanh toán chỉ định (và người                
trả tiền xác nhận) số tiền tối đa của một khoản phí, tổng số khoản phí và khoảng thời gian                    
tối thiểu giữa các khoản phí. 
 

Hoàn thành 
“Hoàn thành” kết thúc thanh toán được bắt đầu bởi các giao dịch xác thực hoặc PreAuth.                 
Số tiền hoàn thành thực tế có thể ít hơn số tiền được xác thực trước đó; có thể có nhiều                     
“Hoàn thành” nhưng tổng số tiền sẽ không vượt quá số lượng xác thực. 
 
“Hoàn thành” được sử dụng sau khi giao dịch đã được xác thực trước đó được hoàn tất và                   
số tiền chính xác được biết - ví dụ, thanh toán tại máy bơm sau khi nạp nhiên liệu xong, trả                     
tiền thuê xe, trả phòng khách sạn hoặc thanh toán tại nhà hàng với các tips (hoa hồng)                  
được thêm vào. 
 

Bán hàng 
Bán hàng là việc Xác thực/Hoàn thành được xử lý tuần tự và tự động bởi mạng dưới dạng                   
một giao dịch đơn. Bán hàng là một giao dịch thương mại điển hình trong một cửa hàng                  
trực tuyến hoặc trực tiếp. 
 

Chuyển khoản  
Chuyển khoản được sử dụng để chuyển tiền giữa các tài khoản GRAFT. Nó giống như Bán                 
nhưng được người gửi khởi xướng mà không có sự đồng ý của người nhận. Nó có thể                  
được sử dụng để thanh toán ngang hàng, trao đổi và chuyển giữa các tài khoản khác nhau. 
 

Hủy 
Hủy được sử dụng để hủy xác thực và giải phóng số tiền đã được xác thực (xóa khóa tài                    
khoản). 
 
 

 
Phát hành 



Phát hành kích hoạt thẻ trả trước GRAFT, phiếu quà tặng, điểm khách hàng thân thiết, tín                 
dụng lưu trữ hoặc phiếu giảm giá. 
 

Đổi quà 
Đổi quà cho phép thanh toán bằng thẻ trả trước, phiếu quà tặng, điểm khách hàng thân                 
thiết, tín dụng lưu trữ hoặc phiếu giảm giá được GRAFT phát hành trước đó. 
 

Trao đổi 
Trao đổi được sử dụng để trao đổi tiền giữa các mã thông báo GRAFT và các loại tiền điện                    
tử chính khác, mã thông báo mã hóa và tiền tệ địa phương bằng cách sử dụng ưu đãi tốt                    
nhất từ   các siêu nút. 
 

Lịch trình 
Lịch trình được sử dụng để lên lịch một giao dịch xảy ra vào thời gian/ngày sau đó. Nó đòi                    
hỏi sự thừa nhận bổ sung từ người dùng. 
 

Ký quỹ 
Ký quỹ được sử dụng để ký quỹ, gắn với một trình kích hoạt sự kiện để khi tiền được giải                     
phóng. 
 

Hoàn tiền 
Giao dịch Hoàn tiền trả về số tiền được tham chiếu bởi con trỏ giao dịch. Nó đòi hỏi xác                    
thực trả lại hàng hóa (RMA) từ người bán. 
 

Xử lý giao dịch với mã thông báo GRFT như một phương            
thức thanh toán 
Không giống như Bitcoin, các loại tiền điện tử khác, mã thông báo mã hóa và tương tự như                   
thẻ thanh toán, các yêu cầu giao dịch thanh toán được định dạng và phát hành bởi người                  
nhận (người bán), chỉ có ngoại lệ đối với Chuyển khoản và Trao đổi, do người gửi khởi tạo                   
(tức là bất kỳ ai muốn chuyển tiền giữa các tài khoản GRAFT). Tuy nhiên, không giống như                  
thẻ tín dụng và thẻ ghi nợ, các yêu cầu thanh toán được xác nhận rõ ràng bởi người mua                    
được ứng dụng Ví GRAFT nhắc nhở trước khi ký (điện tử) giao dịch và gửi nó lên mạng.                   
Ngoại lệ duy nhất là chức năng Đổi quà khi sử dụng phiếu quà tặng bằng giấy hoặc nhựa                   
hoặc phiếu giảm giá có thể được quét bởi ứng dụng thanh toán của người bán nếu khách                  
hàng không muốn sử dụng ứng dụng di động hoặc hoàn toàn không có tài khoản GRAFT. 
 

Xử lý giao dịch với các phương thức thanh toán thay thế 
Để cung cấp trải nghiệm người dùng tốt nhất cho người mua và tỷ lệ chuyển đổi tốt hơn                   
cho người bán, giao dịch thanh toán GRAFT có thể lấy nhiều loại tiền điện tử có thể chuyển                   
đổi, mã thông báo mã hóa hoặc tiền tệ địa phương dưới dạng thẻ tín dụng/thẻ ghi nợ làm                   
đầu vào thông qua ứng dụng Ví GRAFT của người mua. Phí trao đổi, phí ngân hàng và phí                   
xử lý thẻ tín dụng/thẻ ghi nợ (được tính từ người bán bằng GRAFT) có thể được áp dụng                   
tương ứng với phí giao dịch GRAFT tiêu chuẩn. Chúng tôi hy vọng những khoản phí đó sẽ                  
do người thụ hưởng chịu, và sẽ vô hình cho người trả tiền vì phương thức thanh toán sẽ                   



không ảnh hưởng đến giá bán. Chuyển đổi tức thời tự động GRAFT sẽ giúp chấp nhận                 
thanh toán bằng tiền điện tử bởi những người dùng chính không đủ quen thuộc với hệ                 
sinh thái mã hóa và mã thông báo mã hóa vẫn cảm thấy thoải mái hơn với các phương                   
thức thanh toán truyền thống, nhưng tìm kiếm bảo mật tốt hơn, riêng tư và ẩn danh hoàn                  
toàn cho các giao dịch của họ. 
 
Nếu người mua quyết định thanh toán bằng một loại tiền điện tử thay thế, mã thông báo                  
mã hóa hoặc thẻ tín dụng/thẻ ghi nợ, mạng GRAFT sẽ tự động trao đổi tiền điện tử, mã                   
thông báo mã hóa khác hoặc chuyển đổi thanh toán bằng thẻ tín dụng với thành tiền tệ địa                   
phương thành GRFT theo thời gian thực như một phần của quá trình giao dịch, sử dụng                 
môi giới trao đổi. Các môi giới trao đổi, chạy trên các siêu nút GRAFT, chịu trách nhiệm thực                   
hiện các giao dịch trao đổi, tính phí cho người mua và thực hiện các khoản thanh toán cho                   
thương nhân. Nếu người mua chọn một loại tiền điện tử thay thế, mã thông báo mã hóa                  
hoặc thẻ tín dụng/thẻ ghi nợ làm phương thức thanh toán, siêu nút mẫu sẽ tự động chọn                  
ưu đãi tốt nhất từ   tất cả các môi giới trao đổi dựa trên các lựa chọn thương mại trước đó                     
và kết hợp tỷ giá hối đoái tốt hơn và có điểm danh tiếng cao hơn. 
 

Môi giới trao đổi 
Nếu khách hàng thanh toán bằng mã thông báo GRAFT và người bán muốn được thanh                
toán bằng mã thông báo GRAFT, tiền sẽ được ghi nợ tự động và ngay lập tức từ tài khoản                    
người mua và được gửi vào tài khoản người bán bằng mạng GRAFT. Tuy nhiên, nếu khách                 
hàng muốn thanh toán bằng một phương thức thanh toán khác và/hoặc người bán muốn               
được thanh toán bằng một loại tiền khác, mạng GRAFT sẽ phải sử dụng một cơ chế đặc                  
biệt. 
 
Để tạo điều kiện cho các yếu tố xử lý thanh toán, mà không thể phân tán được nhưng vẫn                    
hay được người tiêu dùng và thương nhân sử dụng, mạng GRAFT sẽ giới thiệu một nhà                 
môi giới trao đổi. Bất cứ khi nào mạng GRAFT tự nó không thể xử lý hoạt động cụ thể theo                     
cách phi tập trung hoàn toàn, nó sẽ ủy thác một hoạt động như vậy cho mạng của các nhà                    
môi giới trao đổi. Người bán có thể chọn một nhà môi giới trao đổi duy nhất (ví dụ: đáng                    
tin cậy hoặc ít tốn kém nhất) hoặc một nhóm các nhà môi giới. 
 
Môi giới trao đổi có trách nhiệm duy trì bảo mật và cần thiết tuân thủ các quy định với trao                     
đổi và thẻ thanh toán, bao gồm tuân thủ PCI DSS và các quy định chống rửa tiền. [13] 
 
Sau đây là các loại môi giới trao đổi: 
 

Môi giới trao đổi Thương gia/bên phía POS: 
● Môi giới thanh toán 
● Môi giới xuất chi 

 

Môi giới trao đổi Người mua/bên phía ví: 
● Môi giới trao đổi 
● Môi giới nạp tiền 

 

Một bộ các môi giới trao đổi tiền điện tử sẽ có sẵn cho mỗi loại tiền điện tử chính được                     
liệt kê trên 



https://coinmarketcap.com/, bắt đầu từ top 10 trên đỉnh theo vốn hóa thị trường. Các môi               
giới trao đổi sẽ tăng tính thanh khoản của từng loại tiền điện tử bằng cách cho phép các                   
tùy chọn thanh toán khác nhau trên cả hai phía của người mua và người bán của giao dịch. 
 
Các môi giới trao đổi tiền điện tử sẽ được triển khai cùng với các sàn giao dịch hiện có                    
và/hoặc mới được tạo. Nhiều lựa chọn cho mỗi loại tiền điện tử cuối cùng sẽ có sẵn, vì                   
vậy chúng có thể cạnh tranh để cung cấp mức giá và dịch vụ tốt hơn. Sự đa dạng của các                     
dịch vụ và quá trình tự động đăng ký, lựa chọn và thực hiện sẽ giữ được đặc tính phi tập                     
trung của mạng. Mỗi bộ bao gồm bốn môi giới trao đổi được triển khai cho mỗi loại tiền                   
điện tử. 
 
Các môi giới thanh toán và thanh toán làm việc với ứng dụng GRAFT POS và các thiết bị                   
thanh toán phần cứng để cho phép một thương gia chấp nhận tiền điện tử được chọn làm                  
phương thức thanh toán trong khi thực hiện giao dịch thanh toán với ứng dụng GRAFT                
Wallet hoặc các ví tiền điện tử khác. 
 
Các môi giới trao đổi và nạp tiền làm việc với các ứng dụng Ví GRAFT để cho phép người                    
mua sử dụng tiền điện tử đã chọn làm phương thức thanh toán khi thanh toán cho Điểm                  
bán hàng (POS) sử dụng GRAFT, ứng dụng ví gốc, POS không phải GRAFT được tích hợp với                  
GRAFT DAPI hoặc POS không phải GRAFT chấp nhận tiền điện tử đã chọn. 
 

Môi giới thanh toán 
Môi giới thanh toán cho phép chấp nhận các phương thức thanh toán khác với mã thông                 
báo GRFT gốc và ngay lập tức chuyển đổi số tiền thanh toán thành mã thông báo GRFT rồi                   
gửi chúng vào tài khoản người bán. Môi giới thanh toán hoạt động theo thời gian thực và                  
trở thành một phần của giao dịch giữa người mua và người bán. Từ quan điểm của người                  
mua, giao dịch trông giống như giao dịch thông thường giữa các ví tiền điện tử gốc. 
 
Môi giới thanh toán làm việc với GRAFT POS để tạo điều kiện chấp nhận tiền điện tử được                   
chọn như là phương thức thanh toán trong trường hợp người mua không có Ví GRAFT. Phí                 
giao dịch mạng (tiền điện tử được chọn) vẫn được người mua thanh toán, trừ khi người                 
mua sử dụng ứng dụng Ví GRAFT. Nếu người mua sử dụng Ví GRAFT, ví sẽ nhận ra GRAFT                   
POS và tự động chuyển đổi giao dịch thanh toán thành giao dịch tức thời trong GRFT. 
 
Khoản thanh toán của người bán được xử lý bởi Môi giới thanh toán bằng GRFT ngay lập                  
tức (Nếu môi giới thanh toán tương ứng được kích hoạt, khoản thanh toán có thể được                 
thực hiện bằng tiền điện tử hoặc tiền tệ thực khác). 
 
 
Ví dụ về Môi giới thanh toán: 

● Môi giới thanh toán Bitcoin 
● Môi giới thanh toán Ether 
● Môi giới thanh toán thẻ tín dụng 

 

Thiết kế và kinh tế của các nhà môi giới thanh toán và chi              
trả 



Nhà môi giới thanh toán sử dụng một số tiền nhất định hoặc rủi ro chấp nhận tiền điện tử                    
thanh toán trong khi nhanh chóng phát hành GRFT để trao đổi (không cần chờ xác nhận lựa                  
chọn của tiền điện tử). Rủi ro này đối với nhà môi giới được giảm thiểu bằng số tiền giao                    
dịch bán lẻ tương đối nhỏ và phải tuân theo mẫu ủy quyền xác thực giao dịch trên mạng                   
lưới tiền tệ có nguồn gốc. Rủi ro cho người bán được giảm thiểu bằng giao dịch trái phiếu                   
GRFT bằng với số tiền thanh toán, được tạo ra bởi nhà môi giới khi bắt đầu giao dịch. Trái                    
phiếu được giữ bởi mẫu xác thực cho đến khi nhà môi giới chấp thuận thanh toán altcoin                  
cho người bán. Ngay sau khi giao dịch altcoin (từ người mua đến người môi giới) được                 
nhận và xác thực, mẫu xác thực sẽ phê duyệt thanh toán cho người bán và giải phóng                  
khoản thanh toán GRFT (từ người môi giới cho người bán). Nhà môi giới có thể đặt các giới                   
hạn khác nhau cho các mức / lịch sử và mức độ rủi ro khác nhau. 
 
Để đổi lấy dịch vụ này, nhà môi giới thanh toán sẽ thu 0,25% phí trao đổi từ khoản thanh                    
toán GRFT cho người bán, trong khi các siêu nút tham gia mẫu xác thực sẽ tính phí giao dịch                    
GRFT tiêu chuẩn của họ (0,5%). 
 
Sơ đồ (trình tự) sau đây cho thấy cách nhà môi giới thanh toán chấp nhận bitcoin thực hiện                   
giao dịch trao đổi và chấp nhận thanh toán bitcoin thay mặt cho điểm bán hàng. Người                 
mua có thể sử dụng bất kỳ ví nào hỗ trợ bitcoin. Các thương gia nhận được khoản thanh                   
toán bằng GRFT. 
 
 



 
Hình 5: Luồng giao dịch của nhà môi giới thanh toán Bitcoin-GRAFT 
 
Nhà môi giới xuất chi trao đổi GRFT thành loại tiền xuất chi theo lựa chọn của người bán.                   
Giao dịch không đối xứng - có nghĩa là chặng thứ hai của thanh toán thường dài hơn (đôi                   
khi lâu hơn nhiều) để giải quyết ở phía bên nhận. Để đảm bảo rằng nhà môi giới xuất chi                    
thực hiện thanh toán mà không phát sinh chi tiêu gấp đôi, nhà môi giới đặt một trái phiếu                   
với số tiền bằng với số tiền của giao dịch. Việc đặt cược được thực hiện bằng cách giữ                   
khoản thanh toán GRFT từ người bán bằng mẫu xác thực. Nếu mẫu xác thực phát hiện                 
(sau thời gian ân hạn) mà các khoản thanh toán mà không nhận được bởi người bán, nó sẽ                   
hủy giao dịch và nhà môi giới thanh toán không nhận được khoản thanh toán GRTF từ                 
người bán. 
 
Để đổi lấy dịch vụ này, nhà môi giới thanh toán nhận 0,25% phí trao đổi. Ngoài ra, các siêu                    
nút mẫu xác thực tính phí giao dịch thông thường của họ (0,5%). 
 

Môi giới kép thanh toán/xuất chi 
Các nhà môi giới trao đổi tương tự có thể (và rất có thể sẽ) thay thế như một nhà môi giới                      
thanh toán và xuất chi. Ví dụ: hãy xem xét Nhà môi giới trao đổi Bitcoin (EB) mà muốn thực                    
hiện cả hoạt động trao đổi thanh toán và thanh toán. 



 
Nhà môi giới có một ví Bitcoin với 0,01 BTC trong đó. Nhà môi giới nhận được yêu cầu xuất                    
chi từ một thương gia để đổi 100 GRFT thành 0,01 BTC (giả sử tỷ giá hối đoái hiện tại là                     
0,01 BTC = 100 GRFT). Luồng giao dịch thanh toán như vậy giữa người môi giới và người                  
bán được hiển thị trong sơ đồ bên dưới. 
 

 
Hình 6: Luồng giao dịch môi giới thanh toán Bitcoin-GRAFT 
 
Nhà môi giới chấp nhận yêu cầu và gửi 0,01 BTC (trừ phí mạng bitcoin) cho người bán,                  
trong khi người bán tạo ra khoản thanh toán 100,75 GRFT (số tiền 100 GRFT + 0,25 phí môi                   
giới GRFT + 0,5 mẫu phí xác thực GRFT) cho nhà môi giới và chuyển nó tới Mẫu xác thực.                    
Mẫu đặt giao dịch 100,75 GRFT và thông báo cho nhà môi giới sau đó gửi 0,01 BTC cho                   
người bán. Sau khi giải quyết giao dịch BTC (10-60 phút vì lý do tranh luận và tùy thuộc vào                    
phí mạng bitcoin), giao dịch 100 GRFT được phát hành và nhà môi giới trao đổi hiện có                  
khoản thanh toán 100 GRFT cộng với 0,25 GRFT lợi nhuận. 
 
Người môi giới bây giờ có thể chuyển sang chế độ môi giới thanh toán. Là nhà môi giới                   
thanh toán, EB nhận được yêu cầu đổi 0,01 bitcoin thành 100 GRFT. Nhà môi giới chấp                 
nhận yêu cầu này và chuyển 100 GRFT (trừ phí). Ngay sau khi nhận được 0,01 BTC, nhà môi                   



giới có thể trở thành nhà môi giới thanh toán một lần nữa và hiện có 0,01 BTC và 0,25                    
GRFT lợi nhuận. 
 
Giả sử (một cách bảo thủ) rằng một chu kỳ thanh toán/thanh toán duy nhất mất 1 giờ, nhà                   
môi giới có thể kiếm được khoảng 12% trong một khoảng thời gian 24 giờ (không tính                 
gộp), tạo ra một mô hình kinh doanh sinh lợi cho Nhà môi giới trao đổi * (* chỉ ước tính). 
 

Phía thanh toán của người bán: DEX 
Hệ thống các nhà môi giới trao đổi được mô tả ở trên có thể hoạt động vượt ra ngoài hệ                     
sinh thái thanh toán dự định GRAFT và mở rộng thành một sàn giao dịch phi tập trung (DEX)                   
theo thời gian thực. Do thực tế là các hoạt động trao đổi không đáng tin cậy (hoán đổi                   
nguyên tử) gần với thời gian thực với thực thể bên ngoài tận dụng lớp xác nhận/xác thực                  
GRAFT (mạng của các siêu nút GRAFT), các hoán đổi nguyên tử tương tự có thể được mở                  
rộng để cung cấp thời gian thực trao đổi, chẳng hạn như BTC <-> ETH. 
 

Môi giới trao đổi 
Nhà môi giới trao đổi làm việc với Ứng dụng ví GRAFT để tạo điều kiện thanh toán cho ví                    
tiền điện tử gốc hoặc POS không phải GRAFT mà chấp nhận tiền điện tử. Nhà môi giới trao                   
đổi tạo ra một giao dịch tiền điện tử thông thường ở định dạng gốc cho mạng cụ thể rồi                    
gửi nó đến địa chỉ người nhận gốc. Có một khoản phí giao dịch mạng, trong trường hợp                  
này được tính cho người gửi vì giao dịch không được mạng GRAFT tạo điều kiện thuận lợi.                  
Thanh toán không được xử lý ngay lập tức vì người nhận không tham gia vào mạng GRAFT.                  
Kịch bản này ít có lợi hơn so với giao dịch GRFT cho cả người mua và người bán vì tốc độ                      
giao dịch và phí giao dịch thấp hơn do người mua thanh toán. Tuy nhiên, nó được GRAFT                  
hỗ trợ để giữ cho ví của người mua linh hoạt và hữu ích ngay cả ngoài hệ sinh thái GRAFT. 
 
Nhà môi giới trao đổi sẽ ngay lập tức trao đổi số lượng GRFT cần thiết từ tài khoản người                    
mua sang tiền điện tử đã chọn. Người mua trả một khoản phí trao đổi nhỏ cho nhà môi                   
giới trao đổi, có thể được trả theo hình thức tỷ giá hối đoái. 
 
Ví dụ về môi giới trao đổi: 

● Môi giới trao đổi Bitcoin 
● Môi giới trao đổi Ether  

 

Môi giới xuất chi 
Môi giới xuất chi cho phép rút tiền từ tài khoản người bán GRAFT bằng Bitcoin, altcoin                 
hoặc tiền tệ địa phương. Xuất chi có thể được bắt đầu bằng tay hoặc tự động. 
 
Phí thanh toán/tỷ giá hối đoái cho các khoản thanh toán được xử lý bởi các nhà môi giới                   
thanh toán hoặc thanh toán có thể thay đổi theo tần suất xuất chi. Tùy thuộc vào khối                  
lượng giao dịch, các khoản thanh toán hàng ngày có thể có chi phí thấp hơn đáng kể so với                    
các khoản thanh toán tức thời vì nhà môi giới có thể tích lũy nhiều tiền hơn và chỉ trả một                     
khoản phí mạng duy nhất cho một giao dịch thanh toán, so với trả một khoản phí riêng cho                   
mỗi giao dịch thanh toán tức thời. 
 
Ví dụ về Môi giới xuất chi: 

● Thanh toán mã thông báo GRAFT (Giá trị ổn định)  



● Môi giới thanh toán ngân hàng ACH 
● Môi giới thanh toán PayPal 
● Nhà môi giới thanh toán Bitcoin 

 

Môi giới hàng đầu 
Nhà môi giới nạp tiền cho phép nạp tiền bằng cách trao đổi Bitcoin, altcoin hoặc tiền tệ địa                   
phương với GRFT. Kịch bản này có lợi nhất cho cả người mua và người bán vì tất cả các                    
khoản phí (bao gồm phí mạng của tiền điện tử mục tiêu) được thanh toán bởi người bán                  
và thanh toán được chấp thuận ngay lập tức. Đối với người mua, các lợi ích rõ ràng là                   
không có phí liên quan đến thanh toán và khả năng thanh toán bằng tiền điện tử mục tiêu                   
cho một thương gia không chấp nhận nó. Đối với người bán, điều quan trọng là phải có xác                   
thực ngay lập tức để có thể phục vụ nhiều khách hàng hơn trong thời gian thực và chấp                   
nhận thanh toán trong các loại tiền điện tử khác nhau. Thực tế là tất cả các khoản phí                   
được trả bởi người bán, giống như với các khoản thanh toán thẻ tín dụng/thẻ ghi nợ                 
truyền thống, cho phép tỷ lệ chuyển đổi khách hàng tốt hơn nhiều. 
 
Nhà môi giới hàng đầu cũng có thể xử lý trao đổi theo yêu cầu với số tiền lớn hơn và tỷ lệ                       
tốt hơn. 
 
Ví dụ về môi giới nạp tiền: 

● Môi giới nạp tiền Thẻ tín dụng 
● Môi giới nạp tiền Bitcoin 
● Môi giới nạp tiền ngân hàng ACH 

 

Xuất chi 
Một thương gia có thể quyết định nhận số tiền thu được từ các giao dịch trong các loại                   
tiền điện tử khác như Bitcoin, mã thông báo mã hóa, thanh toán (giá trị ổn định) mã thông                   
báo hoặc tiền tệ địa phương. Trong trường hợp này, loại tiền thanh toán của giao dịch sẽ                  
được xử lý bởi một nhà môi giới trao đổi như một phần của cùng một giao dịch hoặc sau                    
đó, tùy thuộc vào cài đặt của người bán. Điều này đảm bảo rằng việc bán hàng sẽ trả cho                    
người bán giá chính xác bằng nội tệ trừ phí áp dụng. Mẫu siêu nút tự động chọn ưu đãi tốt                     
nhất từ   tất cả các nhà môi giới trao đổi dựa trên sự kết hợp của các lựa chọn thương gia,                     
tỷ giá hối đoái tốt hơn và điểm danh tiếng cao hơn. 
 

Biến động 
Hầu hết các thương nhân muốn được thanh toán bằng nội tệ của họ. Các thương nhân sử                  
dụng tiền tệ fiat, không phải Bitcoin, các loại tiền điện tử khác hoặc mã thông báo mật mã,                   
để bổ sung chứng khoán, thanh toán hóa đơn và trả lương cho nhân viên. Ngoài ra, họ có                   
thể sử dụng tiền địa phương để trả tiền hoàn lại trong trường hợp trả lại. Hầu hết các                   
thương nhân không thể đủ khả năng biến động cao, đặc biệt là các thương nhân nhỏ. Vì                  
mã thông báo Graft (GRFT) có thể giao dịch được, khi chúng được sử dụng trực tiếp cho                  
các khoản thanh toán của người bán, sự biến động có thể trở thành một vấn đề. GRAFT                  
giải quyết vấn đề biến động bằng cách sử dụng giải quyết xử lý giao dịch tức thời, thời                   
gian thực, giúp giảm thiểu việc mất giá trị có thể do biến động và mã thông báo thanh toán                    
ổn định đặc biệt. Ứng dụng thanh toán của người bán có thể tự động điều chỉnh số tiền                   
giao dịch theo tỷ giá hối đoái hiện tại và đổi nó thành tiền địa phương thông qua trao đổi                    
trực tuyến ngay sau khi hoàn tất giao dịch. 



 

Mã thông báo thanh toán (giá trị ổn định) 
Mã thông báo thanh toán là một loại mã thông báo thương mại đặc biệt sẽ được sử dụng                   
để tạo điều kiện cho các khoản thanh toán của người bán bằng tiền địa phương để cuối                  
cùng lấp đầy khoảng trống và kết nối hai giao dịch tiền điện tử thế giới với hoạt động của                    
người bán tiền tệ địa phương. Nó đại diện cho một loại tiền tệ địa phương và có thể được                    
giao dịch trên blockchain GRAFT trong thời gian thực bằng cách sử dụng lớp siêu nút của                 
blockchain. Mã thông báo thanh toán dựa trên công nghệ mã thông báo người bán GRAFT,                
tương tự như quà tặng, phần thưởng và các loại mã thông báo thương mại khác. 
 

Mã thông báo thanh toán bảo lãnh 
Mục tiêu chính để tạo mã thông báo thanh toán là cung cấp một cách dễ dàng và đáng tin                    
cậy cho các thương nhân để được thanh toán bằng các loại tiền tệ địa phương ổn định                  
trong khi tránh sử dụng bộ xử lý thanh toán tập trung. Mã thông báo thanh toán được phát                   
hành và duy trì bởi các nhà bảo lãnh mã thông báo có trách nhiệm (như ngân hàng). Khi ai                    
đó (ví dụ: nhà môi giới thanh toán) đang mua mã thông báo thanh toán từ người bảo lãnh                   
mã thông báo, công ty sẽ tạo ra một số lượng mã thông báo cần thiết và chuyển chúng cho                    
người mua để đổi lấy một lượng tiền tệ tương đương. Khi ai đó (người bán hoặc người                  
môi giới thanh toán thay mặt cho người bán) đang bán mã thông báo thanh toán trở lại cho                   
người bảo lãnh mã thông báo, công ty sẽ phá hủy mã thông báo và trả một lượng tiền tệ                    
tương đương cho người bán. Do đó, mã thông báo thanh toán luôn được hỗ trợ bởi một                  
lượng tiền tệ địa phương đủ và giá của chúng luôn giữ nguyên và bằng với số tiền tệ địa                    
phương tương ứng. Ví dụ: 100 GRAGT.USD luôn có thể được mua hoặc bán với giá 100                 
USD. Mã thông báo thanh toán sẽ được phát hành bởi các nhà cung cấp mã thông báo                  
được cấp phép chỉ để đổi lấy số lượng tiền tệ tương đương. Hơn nữa, quyền xử lý các mã                    
thông báo thanh toán cụ thể có thể được ủy quyền (được cấp phép) cho các ngân hàng                  
thương mại địa phương hoặc thậm chí chính phủ quốc gia. 
 

Xử lý xuất chi 
Có một số tùy chọn thanh toán: mã thông báo GRAFT, tiền điện tử gốc hoặc tiền điện tử                   
khác, mã thông báo thanh toán GRAFT hoặc tiền tệ fiat địa phương (Bảng 2). Đối với mỗi                  
tùy chọn này, có các dịch vụ môi giới Xuất chi có sẵn trên GRAFT. Khi người bán chọn                   
phương thức thanh toán mà họ muốn chấp nhận và phương thức thanh toán, ứng dụng                
Điểm bán hàng GRAFT sẽ nhắc người bán với tất cả các tùy chọn dịch vụ môi giới có sẵn                    
tùy thuộc vào danh tính của người bán và thuộc tính vị trí để người bán có thể đăng ký tất                     
cả dịch vụ môi giới mong muốn. Nếu có nhiều hơn một dịch vụ môi giới Xuất chi cho cùng                    
một loại trao đổi và được người bán chọn, ứng dụng Điểm bán hàng GRAFT sẽ tự động                  
chọn ưu đãi tốt nhất trong quá trình thực hiện giao dịch. 
 
Bảng 2 : Ví dụ về một loạt các phương thức thanh toán và thanh toán được chấp nhận 
Phương thức thanh 

toán 
Được lựa chọn bởi 

khách hàng 

Phương 
thức xuất 

chi 
Được chọn 
bởi Người 

bán 

Môi giới chấp nhận Môi giới xuất chi 



GRFT GRFT Không có (mạng GRAFT) Không có (mạng 
GRAFT) 

Phiếu quà tặng, 
Phần thưởng trung 
thành, 
Tín dụng lưu trữ, mua 
lại 

N/A Không có (mạng GRAFT) N/A 

GRFT USD Không có (mạng GRAFT) Môi giới thanh toán 
chuyển khoản ngân 
hàng 

GRFT Bitcoins Không có (mạng GRAFT) Môi giới thanh toán 
bitcoin 

Bitcoins GRFT Môi giới chấp nhận 
bitcoin 

Không có (mạng 
GRAFT) 

Bitcoins GRFT Môi giới chấp nhận 
bitcoin 

Môi giới thanh toán 
bitcoin 

Bitcoins USD Môi giới chấp nhận 
bitcoin 

Môi giới thanh toán 
chuyển khoản ngân 
hàng 

Thẻ tín dụng GRFT Môi giới chấp nhận thẻ 
tín dụng 

Không có (mạng 
GRAFT) 

Thẻ tín dụng Bitcoins Môi giới chấp nhận thẻ 
tín dụng 

Môi giới thanh toán 
bitcoin 

Thẻ tín dụng USD Môi giới chấp nhận thẻ     
tín dụng 

Môi giới thanh toán    
chuyển khoản ngân   
hàng 

 

Mã thông báo thương mại và Vchains 
Ngoài các giao dịch nhanh chóng và rẻ tiền, thương nhân đặt giá trị cao vào lòng trung                  
thành của khách hàng và thương hiệu. Chức năng này sẽ được kích hoạt bởi lớp mã thông                  
báo của loại tiền GRAFT. Mã thông báo đại diện cho việc sử dụng GRAFT cụ thể của từng                   
lĩnh vực (người bán) và cung cấp chức năng được hỗ trợ theo hợp đồng thông minh như                  
tích lũy và sử dụng điểm trung thành, điểm thưởng, giảm giá bán, giảm giá chi tiêu, giảm                  
giá đối thủ, phiếu giảm giá và tín dụng lưu trữ. 
 
Ví dụ, một chuỗi cửa hàng cà phê có thể tạo mã thông báo thương mại và đính kèm các                    
quy tắc khuyến mãi sẽ cung cấp cho khách hàng quen khả năng được giảm giá đối với đồ                   
uống đá vào một thời điểm nhất định trong ngày; nó sẽ kiểm đếm các giao dịch mua với cơ                    
sở và cung cấp phần thưởng dựa trên hoạt động hoặc không hoạt động. Mã thông báo                 
thương mại GRAFT sẽ cung cấp một cơ chế rất hiệu quả cho phiếu giảm giá bằng cách cho                   
phép người bán mở ra các quy tắc tạo và gán phiếu giảm giá trong mạng (lĩnh vực) của họ. 
 

Mã thông báo thương mại 
Mã thông báo thương mại là một hợp đồng thông minh được xác định trước cho phép tạo                  
mã thông báo riêng thuộc về chủ sở hữu của nó. Không giống như một số hợp đồng thông                   
minh và nền tảng mã thông báo khác, việc tạo mã thông báo người bán GRAFT không yêu                  
cầu bất kỳ chương trình nào và có thể được thực hiện bởi bất kỳ ai. 



 
Các tính năng kinh doanh được mô tả dưới đây thường liên quan đến việc sử dụng các nhà                   
cung cấp dịch vụ bên thứ ba phức tạp và chi phí triển khai cao, khiến các dịch vụ này không                     
thể truy cập được cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ và đắt tiền cho các doanh nghiệp lớn.                   
Mã thông báo thương mại GRAFT cho phép bất kỳ thương gia nào triển khai các tính năng                  
kinh doanh quan trọng đó với những nỗ lực tối thiểu và chi phí thấp. 
 

Các loại Mã thông báo của người bán 
Mã thông báo của người bán sẽ cho phép người bán tạo và sử dụng các sản phẩm vòng                   
lặp mở và vòng kín [14] của riêng họ, chứng nhận quà tặng, phần thưởng trung thành hoặc                  
chương trình tín dụng lưu trữ trong vài phút, mà không cần bất kỳ khoản đầu tư ban đầu,                   
phí hoặc đăng ký nào với bất kỳ cơ quan tập trung nào . Người bán sẽ có thể bán và chấp                      
nhận phiếu quà tặng trên trang web của họ hoặc trong các cửa hàng chính thống để lấy                  
tiền địa phương, tiền điện tử khác, mã thông báo mã hóa hoặc GRFT. 
 
Tất cả các giao dịch GRAFT, bao gồm phát hành và đổi phiếu quà tặng, điểm khách hàng                  
thân thiết và tín dụng lưu trữ được xử lý trong thời gian thực bằng API tiêu chuẩn, có thể                    
dễ dàng tích hợp vào các ứng dụng điểm bán hiện có. 
 
Tín dụng lưu trữ 
Tín dụng lưu trữ thường được sử dụng bởi các thương nhân để thực hiện trả lại và trao                   
đổi mua hàng, khi trả lại không thể được thực hiện bằng phương thức thanh toán ban đầu,                  
hoặc chính sách hoàn trả của người bán không cho phép hoàn trả đầy đủ. Tín dụng lưu trữ                   
về cơ bản biến đổi lợi nhuận thành trao đổi để người bán không mất khách hàng và doanh                   
thu liên quan. 
 
Mã thông báo tín dụng lưu trữ có thể được liên kết với giá vật phẩm bằng tiền tệ địa                    
phương, vì vậy khách hàng có thể sử dụng các mã thông báo đó cho lần mua tiếp theo thay                    
vì hoặc ngoài thanh toán bằng tiền tệ địa phương. Lưu trữ mã thông báo tín dụng thường                  
không hết hạn hoặc có ngày hết hạn rất xa vì về cơ bản chúng thay thế tiền tệ địa phương. 
 
Phần thưởng trung thành 
Phần thưởng trung thành là một công cụ tiếp thị mạnh mẽ thu hút khách hàng và tăng chi                   
tiêu. Phần thưởng về lòng trung thành có thể được trao cho mỗi lần mua hoặc dưới dạng                  
phần thưởng một lần hoặc mô hình phần thưởng khác. Phần thưởng sau đó có thể được                 
sử dụng để mua các mặt hàng cụ thể hoặc bất kỳ mặt hàng nào, hoặc chuyển đổi thành                   
tiền mặt. Phần thưởng về lòng trung thành không nhất thiết phải được liên kết trực tiếp                 
với tiền tệ địa phương hoặc tiền điện tử vì chúng có thể được sử dụng để cung cấp giảm                    
giá hoặc mua các phần thưởng đặc biệt không có sẵn để bán bằng các phương thức thanh                  
toán khác. Phần thưởng trung thành thường có ngày hết hạn tương đối gần. Bằng cách                
này, người bán khuyến khích khách hàng kiếm được nhiều phần thưởng hơn và loại bỏ                
việc tích lũy số lượng điểm thưởng rất lớn mà cuối cùng có thể trở nên vô dụng. 
 
Phiếu quà tặng 
Giấy chứng nhận quà tặng có thể được cấp bởi các thương gia để thu hút khách hàng. Để                   
tăng hiệu quả, phiếu quà tặng có thể được bán với giá giảm (với giá thấp hơn giá danh                   
nghĩa của chúng). Mã thông báo chứng nhận quà tặng thường không hết hạn hoặc có                
ngày hết hạn rất xa vì về cơ bản chúng đại diện cho loại tiền tệ địa phương. 



 
Khách hàng có thể mua giấy chứng nhận quà tặng từ nhiều thương nhân và thị trường                 
khác nhau, trực tuyến và tại cửa hàng và thanh toán bằng tiền tệ địa phương, tiền điện tử                   
hoặc mã thông báo mã hóa. Giấy chứng nhận quà tặng hoặc giá trị tín dụng lưu trữ bằng                   
tiền tệ địa phương được đảm bảo bởi người bán phát hành và bởi mạng, vì vậy họ sẽ                   
không bao giờ mất giá trị danh nghĩa ban đầu. Khách hàng có thể đổi chứng nhận quà tặng                   
tại cửa hàng phát hành thương mại phát hành bằng giá trị nội tệ danh nghĩa hoặc bán nó                   
bất cứ lúc nào trên thị trường để lấy tiền tệ địa phương, tiền điện tử hoặc mã thông báo                    
bằng cách sử dụng giá trị thị trường hiện tại. 
 
Phiếu giảm giá 
Phiếu giảm giá có thể được sử dụng cho các chương trình khuyến mãi một lần hoặc dài                  
hạn. Các phiếu giảm giá có thể được phân phối công khai hoặc cho các cá nhân, dưới dạng                   
ví hoặc giấy. Phiếu giảm giá sau đó có thể được quét tại điểm bán để có được một mặt                    
hàng giảm giá hoặc thậm chí miễn phí. 
 

Các loại giao dịch cho Mã thông báo người bán 
Tạo mã thông báo 
Tạo mã thông báo người bán mới (“Hợp đồng thông minh“). Có thể được thực hiện bằng                 
cách sử dụng ứng dụng điểm bán hàng. 
 
Gia hạn mã thông báo 
Gia hạn mã thông báo người bán (“hợp đồng thông minh”). Có thể được thực hiện bằng                 
cách sử dụng ứng dụng điểm bán hàng. 
 
Thêm mã thông báo 
Thêm nhiều mã thông báo người bán hơn vào lưu thông. 
 
Phát hành mã thông báo 
Điểm bán hàng của thương nhân sẽ gửi mã thông báo của người bán đến ví của khách hàng                   
hoặc in ví giấy. 
 
Đổi mã thông báo 
Khách hàng đổi mã thông báo người bán tại điểm bán hàng của thương nhân bằng ứng                 
dụng ví hoặc ví giấy. 
 

Phí mã thông báo người bán 
Tất cả phí mã thông báo của người bán được trả cho siêu nút mẫu xác thực hiện tại. 
 
Phí giao dịch mã thông báo của người bán 
Người bán luôn trả phí giao dịch mã thông báo, có nghĩa là người mua không bao giờ trả                   
phí. Phí giao dịch được áp dụng cho mỗi giao dịch với mã thông báo người bán, bao gồm                   
thêm, phát hành và đổi quà. 
 
Phí khởi tạo và gia hạn 



Việc khởi tạo Giao dịch Tạo ngụ ý một khoản phí đặc biệt cao hơn vì nó được liên kết với                     
việc đặt tên mã thông báo. Để ngăn chặn việc “coi thường”, thì phí ban đầu sẽ được đặt ở                    
mức hợp lý để ngăn chặn lạm dụng tràn lan. 

 
Vchains 
VChain cho phép tạo ra một chuỗi cửa hàng ảo để nhiều điểm bán hàng có thể được kết                   
nối với cùng một blockchain ảo riêng tư. Trực tiếp, có một ý nghĩa kép cho từ "VChain":                  
chuỗi ảo và chuỗi khối ảo. Vchain tạo ra một nền tảng chung riêng để quản lý danh mục                   
thương mại và danh mục vật phẩm. 
 
Người bán có thể tạo Vchain riêng của họ, chỉ có thể truy cập được bởi người bán cụ thể                    
này và chứa tất cả thông tin về mã thông báo của nó. Vchain cho phép kết nối nhiều điểm                    
bán hàng hoặc thậm chí tạo ra một chuỗi nhiều cửa hàng. Các điểm bán hàng thuộc cùng                  
một Vchain có thể phát hành và chấp nhận cùng một mã thông báo thương mại, sử dụng                  
cùng một danh mục vật phẩm dùng chung được lưu trữ và duy trì trên blockchain, tạo báo                  
cáo giao dịch tổng hợp và hơn thế nữa. 
 
Người mua có thể sử dụng Vchain để liên kết nhiều ví để họ có thể quản lý nhiều tài khoản                     
và chuyển tiền giữa các tài khoản đó mà không phải trả phí. Tính năng này rất hữu ích cho                    
các tài khoản gia đình và doanh nghiệp. 
 

Phí VChain 
Có phí khởi tạo hàng năm để tạo hợp đồng thông minh Vchain mới và phí gia hạn. Những                   
khoản phí đó được yêu cầu để xử lý an toàn hợp đồng thông minh và ngăn chặn lạm dụng                    
hệ thống. Có một khoản phí hàng năm riêng để thêm một điểm bán hàng hoặc ví khác vào                   
Vchain. 
 
Tất cả phí Vchain được trả cho siêu nút mẫu xác thực hiện tại. 
 

Tín dụng cộng đồng phi tập trung 
Một hệ sinh thái tín dụng cộng đồng phi tập trung bao gồm người tiêu dùng tín dụng (chủ                   
thẻ, người mua), nhà cung cấp tín dụng, nhà cung cấp nhận dạng và thương nhân (người                 
bán). Mạng GRAFT tạo điều kiện cho việc giao tiếp và giao dịch giữa các bên và thực thi các                    
quy tắc chung để giảm thiểu rủi ro gian lận. 
 
Mạng GRAFT kết nối người tiêu dùng tín dụng tiềm năng với các nhà cung cấp tín dụng                  
cung cấp tín dụng cho người tiêu dùng. Bất cứ ai có vi GRAFT (một ứng dụng miễn phí) đều                    
có thể trở thành người tiêu dùng tín dụng. Bất cứ ai có Ví GRAFT và số dư dương đều có                     
thể trở thành nhà cung cấp tín dụng. Bất cứ ai có Điểm bán hàng GRAFT (một ứng dụng                   
miễn phí) hoặc điểm bán hàng của bên thứ ba được tích hợp với GRAFT SDK, đều có thể                   
trở thành một thương gia. Nhà cung cấp nhận dạng được triển khai như một dịch vụ cài                  
thêm trên siêu nút GRAFT. Nhà cung cấp nhận dạng sử dụng API mở, giúp duy trì đặc tính                   
mở và phi tập trung của toàn bộ hệ sinh thái. 
 
Các nhà cung cấp tín dụng đặt ra các yêu cầu về nhận dạng tối thiểu cần thiết để nhận tín                     
dụng, giới hạn tín dụng tối đa, giới hạn tín dụng tối đa tổng thể (từ nhiều nhà cung cấp), tỷ                     



lệ tín dụng, và tần suất và tần suất thanh toán tối thiểu. Người tiêu dùng tín dụng có thể                    
nhận tín dụng từ nhiều nhà cung cấp tín dụng miễn là trạng thái hiện tại của tài khoản của                    
họ phù hợp với yêu cầu của nhà cung cấp. Các nhà cung cấp nhận dạng bên thứ ba xác                    
nhận và xác nhận các yếu tố nhận dạng do người tiêu dùng cung cấp để xóa gánh nặng xác                    
thực danh tính khỏi các nhà cung cấp tín dụng, cung cấp một mức độ ẩn danh và quyền                   
riêng tư cho chủ thẻ. Do đó, các nhà cung cấp nhận dạng biết danh tính thực sự của người                    
tiêu dùng và do đó có thể duy trì điểm danh tiếng dài hạn của họ một cách độc lập với                     
mạng hoặc nhà cung cấp tín dụng. Các nhà cung cấp tín dụng nhận được một phần phí giao                   
dịch từ mỗi khoản thanh toán được xử lý bằng tín dụng của họ. 
 
Người tiêu dùng tín dụng được chỉ định điểm danh tiếng, được tính toán linh hoạt dựa trên                  
lịch sử người tiêu dùng và mức độ nhận dạng được cung cấp bởi chủ thẻ và được xác thực                    
bởi các nhà cung cấp nhận dạng. Điểm ban đầu, trước khi bất kỳ danh tính nào được xác                   
thực hoặc bất kỳ dữ liệu lịch sử nào được thu thập, được đặt bằng 0. Các yếu tố nhận                    
dạng được cung cấp và xác thực (ví dụ: bằng lái xe, sinh trắc học, số an sinh xã hội), điểm                     
số ban đầu càng cao, có nghĩa là tín dụng có thể được trao nhiều hơn cho chủ thẻ. Lịch sử                     
trả nợ tích cực nâng điểm danh tiếng tương ứng. 
 
Các thương nhân chỉ là người nhận giao dịch với người tiêu dùng tín dụng, tách biệt với                  
mối quan hệ giữa chủ thẻ, nhà cung cấp tín dụng và nhà cung cấp nhận dạng, loại bỏ hoàn                    
toàn rủi ro lừa đảo của họ. Các nhà cung cấp tín dụng giả định tất cả các rủi ro gian lận và                       
chi phí tiềm năng, được bù đắp bằng phần phí xử lý giao dịch và phí tín dụng. Tuy nhiên,                    
thương nhân có thể tham gia vào quá trình bằng cách cung cấp các ưu đãi như hoàn lại                   
tiền giao dịch hoặc thậm chí đóng vai trò là nhà cung cấp tín dụng. 
 

Bảo mật 
Như các vi phạm dữ liệu lớn gần đây trong ngành bán lẻ và khách sạn cho thấy, bảo mật là                     
một yếu tố rất quan trọng của bất kỳ hệ sinh thái thanh toán nào. Mức bảo mật cao nhất                    
có thể đạt được nếu bảo mật là một phần của thiết kế hệ thống chứ không phải là một                    
tiện ích bổ sung được tạo sau khi thực hiện xong. Bảo mật của hệ thống thanh toán không                   
chỉ là bảo mật thông tin mà còn bao gồm cả bảo mật tài chính. Ngoài các tính năng bảo                    
mật tiêu chuẩn được kế thừa từ các phiên bản trước, GRAFT có kế hoạch triển khai một                  
số cải tiến mà cả người mua và người bán đều được hưởng lợi. 
 

Khả dụng 
Mạng phân tán của các siêu nút luôn luôn bật trên mạng đảm bảo tính khả dụng của mạng.                   
Các ứng dụng khách liên lạc với nhiều siêu nút một cách đồng thời để có được sự đồng                   
thuận cần thiết cho sự cho phép. Nếu một trong các siêu nút mẫu bị hỏng, nó sẽ tự động                    
được thay thế bằng một siêu nút khác từ danh sách ứng cử viên mẫu xác thực, trong đó có                    
số lượng ứng viên gần như vô tận. 
 

Quản lý danh tính 
Dựa vào ví để quản lý người dùng sẽ mở ra một rủi ro bảo mật lớn vì ví thường được tự                      
do thực hiện các biện pháp bảo mật của riêng họ và có thể bị xâm phạm riêng lẻ. Để bảo                     
vệ mạng và đảm bảo tính toàn vẹn của danh tính người dùng, GRAFT sẽ triển khai dịch vụ                   
nhà cung cấp nhận dạng phân tán (được nhúng vào siêu nút), có sẵn cho các ví dưới dạng                   
lệnh gọi “OpenID Connect oAuth2 API”. 



 
Như vậy, bất kể việc triển khai ví, xác minh và xác thực người dùng sẽ được thực hiện bởi                    
mạng GRAFT, điều này sẽ ngăn chặn danh tính người dùng bị xâm phạm, giả mạo, phát lại                  
và tấn công trung gian. 
 

Nhận dạng, xác thực và ủy quyền 
Các phương thức xác thực/ủy quyền của các loại tiền điện tử hiện có đã nằm trong phạm                  
vi hoạt động của ứng dụng người dùng như ví tiền và phần lớn là một “suy nghĩ lại”. Tuy                    
nhiên, trong bối cảnh giao dịch tài chính giữa người mua và người bán, khi một số mức độ                   
tin cậy phải được thiết lập giữa các bên, các quy định và tuân thủ phải được xử lý, và cần                     
thiết phải cung cấp một hệ thống xác thực/ủy quyền tốt. 
 

Chứng minh danh tính 
Chứng minh danh tính là một chủ đề đầy thách thức vì nó mang cả những cân nhắc về quy                    
định và quyền riêng tư. Ngoài ra hiệu quả chứng minh danh tính là không tầm thường. 
 
Để hiểu nhu cầu về chứng minh danh tính, hãy xem xét một thương gia có thể yêu cầu                   
mức độ chứng minh danh tính mạnh mẽ để đảm bảo người mua đủ điều kiện mua thuốc                  
theo quy định và mức độ cao hơn về chứng minh danh tính để mua vũ khí (theo định nghĩa                    
của Ấn bản đặc biệt NIST 800 -63A ở Mỹ). Ngược lại, người mua mua hàng hóa từ hậu                   
mãi, có thể muốn tự bảo vệ mình khỏi việc mua hàng hóa bị đánh cắp bằng cách yêu cầu                    
người bán cung cấp mức độ chứng minh danh tính cao hơn. 
 
GRAFT hy vọng các ứng dụng khách tuân thủ các tiêu chuẩn xác minh danh tính có liên quan                   
đến các luật cụ thể của từng luật pháp quyền tài phán. Siêu nút sẽ cung cấp tài nguyên để                    
xác minh danh tính và phát hiện gian lận dựa trên máy để hỗ trợ người bán (và người                   
dùng) tuân thủ, đảm bảo tính toàn vẹn của mạng thanh toán và an toàn của giao dịch. Để                   
hạn chế tiếp xúc của người dùng khi chia sẻ thông tin nhận dạng đầy đủ của họ là điều                    
không mong muốn hoặc trái với luật pháp quy định (ví dụ GDPR), GRAFT sẽ tạo điều kiện                  
cho các yêu cầu và chia sẻ các thuộc tính nhận dạng, như tuổi và địa chỉ của người đó, để                     
đảm bảo tuân thủ luật pháp và quy định của địa phương. Chúng tôi cũng đang tìm cách                  
thêm bộ sưu tập siêu dữ liệu vào chia sẻ thuộc tính để cho phép logic kinh doanh phụ trợ                    
như kiểm tra tương tác thuốc hoặc phần thưởng về lòng trung thành. 
 
GRAFT sẽ cho phép tùy chọn kiểm soát nhiều người dùng, trong đó một số người dùng có                  
quyền truy cập vào cùng một tài khoản người bán và quyền giám sát nhiều người dùng,                 
trong đó cần có hai hoặc nhiều người dùng để mở khóa một số chức năng như chuyển tiền                   
ra khỏi tài khoản. 
 

Reputation Score: Illuminate the Darkness 
GRAFT takes a risk-based approach to transaction processing. Each participant in the            
network is assigned a reputation score, which is dynamically updated according to new data              
captured by the system. The buyers, merchants, and supernode owners can optionally link             
their partial identity to their account in order to disclose and improve their reputation score.               
Such a link will not compromise the untraceability of transactions. 
 
The reputation score system helps participants in the ecosystem make informed decisions            



without compromising their security and privacy. For example, a merchant can take into             
account the buyer’s reputation score when making decisions regarding authorization limits           
before instant authorization. Similarly, the buyer can review the merchant’s reputation           
score before making payment for any goods that cannot be delivered immediately. Both             
buyers and merchants can check the reputation score of the network supernode they             
communicate with, and the proxy supernodes can in turn use exchange broker’s reputation             
score to make their decision to engage them in a transaction. 
 
Another important element of user reputation scoring will come to light in the context of               
peer-to-peer credit, where the reputation score will include elements of credit scoring            
based on the payment history. 
 
The supernodes are in charge of monitoring, calculating, updating, and validating the            
reputation scores for buyers, merchants, and other supernodes. The scores are calculated            
using special predictive analytics algorithms that produce easily understandable results on a            
scale of 0-100, which cannot be used to disclose any information about the number,              
amount, time, or nature of transactions. 
 

Hỗ trợ khách hàng, giải quyết tranh chấp và bảo hiểm           
thanh toán 
Một trong những người giới thiệu chính về tiền điện tử và mã thông báo mã hóa của                  
người tiêu dùng và thương nhân chính là sự thiếu thẩm quyền và các chủ doanh nghiệp có                  
thể giúp trả lời các câu hỏi, giải quyết các vấn đề kỹ thuật và kinh doanh. Ngoài ra, không                    
thể khắc phục được lỗi giao dịch tiền điện tử hoặc mã hóa, mã hóa sai trong trường hợp                   
có lỗi của con người, hoạt động gian lận hoặc trục trặc kỹ thuật. Rõ ràng, tất cả các vấn đề                     
này được gây ra và chứng minh bằng bản chất phi tập trung, ẩn danh và độc lập của thanh                    
toán tiền điện tử. Tuy nhiên, những lý do chính đáng không giúp giải quyết vấn đề. Cộng                  
đồng nguồn mở đã giải quyết những vấn đề đó bằng cách giới thiệu hỗ trợ khách hàng tùy                   
chọn cho các sản phẩm nguồn mở miễn phí. Hệ điều hành Linux, được hỗ trợ bởi Redhat                  
và cơ sở dữ liệu MySQL được Oracle hỗ trợ, chỉ là hai ví dụ thành công về việc cung cấp hỗ                      
trợ ở mức độ thương mại cho các sản phẩm nguồn mở miễn phí. 
 
Để tạo điều kiện áp dụng thanh toán GRAFT, Quỹ GRAFT cung cấp dịch vụ hỗ trợ khách                  
hàng và giải quyết tranh chấp miễn phí cho chủ tài khoản GRAFT. Các thương nhân có khối                  
lượng giao dịch cao có thể nhận được hỗ trợ thời gian thực 24/7 và hỗ trợ giải quyết tranh                    
chấp. GRAFT Foundation và/hoặc các nhà môi giới trao đổi có thể đảm bảo các khoản                
thanh toán tương đương 100 USD và bồi thường cho khách hàng hoặc thương nhân vì mất                 
tiền do các vấn đề gian lận hoặc kỹ thuật. 
 

Ứng dụng người dùng 
Tất cả các ứng dụng người dùng GRAFT đều là khác hàng “light” không lưu trữ blockchain                 
hoặc xử lý bất kỳ giao dịch nào. Các ứng dụng người dùng sử dụng các lệnh gọi API từ xa                     
để liên lạc với các nút GRAFT luôn bật, nơi khai thác các khối giao dịch mới và xử lý các yêu                      
cầu giao dịch trong thời gian thực. 
 
Người dùng yêu cầu mức độ kiểm soát cao hơn về quyền riêng tư, ẩn danh và tính khả                   
dụng (ví dụ: các thương gia lớn hoặc tổ chức bí mật) có thể chạy siêu nút của riêng họ                    



hoặc thậm chí nhiều siêu nút, sẽ giao tiếp duy nhất và riêng với ứng dụng khách của họ, tin                    
nhắn chuyển tiếp và giao dịch với các siêu dữ liệu khác, cấp phép ngoại tuyến và khai thác                   
GRAFT cần thiết để chạy các chương trình tín dụng, quà tặng và lòng trung thành của cửa                  
hàng. 
 
Ứng dụng tiêu dùng bao gồm: 

● Các ứng dụng điểm bán hàng dành cho máy tính để bàn và thiết bị di động để chấp                   
nhận thanh toán bằng mã thông báo GRAFT, Bitcoin, altcoin và thẻ tín dụng/thẻ ghi               
nợ, cũng như định cấu hình thanh toán bằng Bitcoin, altcoin và tiền tệ địa phương,                
có thể được sử dụng bởi cả người mua và thương nhân. 

● Các ứng dụng ví mở rộng trên máy tính để bàn, thiết bị di động và trình duyệt                  
Chrome để thanh toán bằng mã thông báo GRAFT, Bitcoin, altcoin và thẻ tín dụng               
hẻ ghi nợ (bằng cách sử dụng các nhà môi giới trao đổi tức thời) và gửi, nhận                  
chuyển khoản trong mã thông báo GRAFT. 

● GRAFT SDK sẽ cho phép tích hợp với phần mềm điểm bán hàng và giỏ mua hàng lớn                  
để xử lý cả giao dịch trực tuyến và giao dịch trực tiếp. GRAFT sẽ kết hợp thẻ thông                   
minh GRAFT làm phương thức thanh toán. Ngoài việc mang theo khóa, thẻ cũng sẽ               
lưu trữ chữ ký sinh trắc học của người dùng và một bộ bí mật ghi nhớ hoặc tra                   
cứu, có thể được sử dụng để xác thực tại điểm giao dịch. GRAFT Foundation và các                 
nhà môi giới trao đổi sẽ hỗ trợ sản xuất thẻ thông minh và đầu đọc thẻ này. 

 
Ngoài việc hỗ trợ các giao dịch tập trung vào người tiêu dùng (B2C), GRAFT sẽ hỗ trợ các                   
giao dịch B2B (doanh nghiệp với doanh nghiệp) và tích hợp vào quy trình công việc hiện tại.                  
Các quy trình công việc như vậy có thể từ một thứ đơn giản như tự động thu thập theo các                     
điều khoản tín dụng (ví dụ: Net 30, 60, 90), đến các quy trình công việc phức tạp như giải                    
quyết hóa đơn tùy chỉnh của người giao hàng và hạch toán nó như một phần của giao dịch                   
tổng thể, để phân phối quỹ dựa trên việc đạt được các mốc quan trọng và sự chấp thuận                   
của khách hàng. 
 
GRAFT also plays well into the IoT space as some of the IoT devices need to “charge” for the                   
data or services that they are offering. An example would be a brick-and-mortar merchant              
summoning a truck based on the inventory levels as determined by backend systems and              
sensors. 
GRAFT cũng hoạt động tốt trong không gian IoT vì một số thiết bị IoT cần phải tính phí cho                    
dữ liệu hoặc dịch vụ mà họ đang cung cấp. Một ví dụ sẽ là một thương gia trực tiếp gọi                     
một chiếc xe tải dựa trên mức tồn kho được xác định bởi các hệ thống phụ trợ và cảm                    
biến. 
 

Kết luận 
GRAFT sẽ không tồn tại mà không có người tiền nhiệm của nó. Nó dựa trên ý tưởng,                  
nguyên tắc và công nghệ được giới thiệu và thử nghiệm bởi những người tạo ra các mã                  
thông báo tiện ích mã hóa khác. Sử dụng hầu hết các công nghệ gần đây được phát triển                   
bởi cộng đồng mật mã cùng với các giải pháp mới được phát triển để xử lý giao dịch và                    
bảo mật sẽ cho phép GRAFT cạnh tranh với các phương thức thanh toán truyền thống và                 
bộ xử lý thanh toán tập trung hiện có. 
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