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ILCOIN LÀ GÌ ? 
“CHÚNG TA CẦN NHỮNG THỨ TẠO RA CUỘC CÁCH MẠNG CỦA BITCOIN, NHƯNG 

RIÊNG BITCOIN LÀ KHÔNG ĐỦ” -  BILL GATES 

ILCOIN là một thay thế hiện đại cho Bitcoin bằng cách sử dụng mã hóa SHA-256. ILCOIN là 

một loại tiền điện tử 

không phụ thuộc vào hệ thống ngân hàng hiện tại và có giá trị độc lập riêng. Có 2,5 tỷ 

ILCOIN có sẵn. Chúng tôi đang tìm cách mở rộng sử dụng ILCOIN trên toàn thế giới. 

Trong tương lai gần, chúng tôi sẽ có khả năng xử lý các hợp đồng thông minh và chúng tôi 

sẽ có thể tăng 

kích thước khối tối đa để tránh các vấn đề trong tương lai như khó khăn vì SegWit. 

 

GIỚI THIỆU 
“know the base which helps you build your future!” 

ILCOIN là một loại tiền điện tử chất lượng cao được phát triển bởi ILCoin Dev Team. Nó 

được khai thác bằng SHA-256 

Công nghệ Proof-of-Work (POW). Tham vọng của ILCOIN là phát triển và trở thành nền 

tảng của một hệ thống kinh tế dựa trên tiền tệ kỹ thuật số toàn cầu mới. Các thành viên của 

hệ thống này có thể kiếm, tích lũy, chi tiêu và trao đổi ILCoins cho lợi ích của bản thân và 

toàn bộ cộng đồng. 

 

LỊCH SỬ 
Tiền kỹ thuật số là tất cả nhưng không tồn tại cho đến năm 2009 khi Bitcoin đầu tiên xuất 

hiện từ nơi dường như không có. 

Nó đã và vẫn là tiền điện tử thành công nhất. Nó cũng đưa công nghệ blockchain vào trọng 

tâm, gây ra một cuộc cách mạng thực sự trong thế giới kỹ thuật số; một người thay đổi trò 

chơi 

Tiền điện tử (và, theo nghĩa rộng hơn, blockchains) là các hệ thống kỹ thuật số được thiết kế 

để di chuyển thông tin giữa các thành viên trực tiếp, thông qua một mạng lưới máy tính 

hoàn toàn phi tập trung (bao gồm cả điện thoại di động). 

Tiền điện tử sử dụng các câu đố trên hầu như không thể xuyên thủng, để đảm bảo thông tin 

vẫn được che giấu hoặc khóa vào một khối. 

Xác minh thông tin mật mã được gọi là khai thác và những người khai thác thường nhận 

được một đơn vị tiền điện tử cụ thể (hoặc một phần thông tin) cho công việc của họ. 



Xác minh thông tin có trong một khối và thêm các khối như vậy vào chuỗi khối (chuỗi khối) 

là các yếu tố chính về cách thức hoạt động của hệ thống. Đó là chìa khóa để đảm bảo thông 

tin được phân phối theo cách phi tập trung, mà không phải bắt nguồn từ hoặc đi qua kho lưu 

trữ dữ liệu trung tâm hoặc trung tâm phân phối. 

Điều này cũng có nghĩa là việc chuyển tiền điện tử diễn ra ngay lập tức trên cơ sở ngang 

hàng - trực tiếp từ người dùng này sang người dùng khác - không có ngân hàng kiểm soát, 

ngân hàng trung ương, công ty thẻ, bộ xử lý thanh toán, v.v. 

 

MỤC TIÊU CHO ILCOIN 
Nhờ tính chất tập trung của khai thác ILCOIN, công việc phát triển trên blockchain, ví và nhà 

thám hiểm là một nỗ lực liên tục được kiểm soát chặt chẽ. ILCOIN có thể được lưu trữ an 

toàn trong các ví được xây dựng cho đám mây, Android, OSX và PC và nó có thể được 

chuyển trực tiếp tới bất kỳ ai ngay lập tức mà hầu như không mất phí - không cần ngân 

hàng, không cần trả phí. 

Người dùng ILCOIN có thể theo dõi các giao dịch của họ thông qua trình thám hiểm khối 

riêng của chúng tôi. ILCOIN được liệt kê và giao dịch tự do trên một số trao đổi tiền điện tử. 

  Chúng tôi chỉ còn một bước nữa là có thể tạo ra các hợp đồng hợp tác, chuỗi khối đầu tiên 

để thực hiện điều này bằng công nghệ SHA-256. 

Tầm nhìn là làm cho ILCOIN có sẵn cho tất cả mọi người trên thế giới để họ có thể tận 

hưởng sự riêng tư và lợi ích từ các cơ hội kinh tế. Các nền tảng của cộng đồng kinh tế mới 

này đã được đặt. 

 

TRIỂN VỌNG 
“TRONG 30 NĂM TIẾP THEO, 90% TẤT CẢ CÁC CÔNG TY SẼ LÀM KINH DOANH TRỰC 

TUYẾN.” - JACK MA, người sáng lập ALIBABA.COM 

 

Trong cuộc sống của chúng ta, hầu hết mọi thứ đã đi hoặc đang trở thành kỹ thuật số. Ti vi, 

điện thoại, máy chữ và thậm chí cả thông tin đều đã trở thành kỹ thuật số. Rõ ràng, hệ thống 

trao đổi và thanh toán dữ liệu truyền thống không thể theo kịp sự thay đổi cơ bản trong công 

nghệ này. 

Internet cần một hình thức tiền mới, và để di chuyển nhanh và hầu như không mất phí, tiền 

cần có Internet. 

Phong trào tiền điện tử, mặc dù vẫn còn ở giai đoạn sơ khai, đã chứng minh tính ưu việt của 

giao tiếp phi tập trung và sự tôn trọng tự nguyện của các hợp đồng giữa các bên. Nói cách 



khác, thông tin được chia sẻ và lưu trữ dựa trên sự đồng thuận giữa tất cả các bên. Thực tế 

là mọi người đều có thể tìm thấy và xem bất kỳ loại thông tin nào một cách công khai - nếu 

họ biết tìm ở đâu đảm bảo rằng thông tin vẫn không bị ảnh hưởng và sẵn có. 

Tất nhiên, mặc dù có một mức độ không chắc chắn cao liên quan đến tiền điện tử và công 

nghệ blockchain, mọi người đều đồng ý rằng nó vẫn ở đây. Tiềm năng trong công nghệ đột 

phá này, cùng với sự chấp nhận và công nhận tiền điện tử - thậm chí bởi một số ngân hàng 

và chính phủ ngày càng tăng - làm cho các dự án mới cực kỳ hấp dẫn 

khởi nghiệp và các nhà đầu tư như nhau. 

 

CÔNG TY 
ILCOIN đã được ra mắt và được khai thác bởi IlCoin Dev Team, một công ty khởi nghiệp trẻ 

và năng động, cam kết xây dựng và phát triển một hệ thống kinh tế và cộng đồng dựa trên 

tiền tệ kỹ thuật số toàn cầu. Với kiến thức lập trình lâu dài cho mỗi đại diện của chúng tôi, 

chúng tôi dự định sẽ đạt được những cải tiến trong công nghệ tiên tiến này là thế giới tiền 

điện tử. 

Mỗi ngày chúng tôi thực hiện để mang lại nhiều tài sản hơn và được cải thiện cho người 

dùng của chúng tôi. Chúng tôi luôn tìm cách cập nhật với bảo mật và kết nối tốt hơn với ví 

của mình để có thể cập nhật với công nghệ mới nhất; cung cấp trải nghiệm tốt hơn cho 

người dùng của chúng tôi. Trung tâm hỗ trợ của chúng tôi luôn sẵn sàng hỗ trợ bạn trong 

mọi vấn đề có thể phát sinh trong quá trình sử dụng các sản phẩm của chúng tôi. Chúng tôi 

cũng có hướng dẫn để giúp bạn cảm thấy thoải mái và thoải mái hơn khi tương tác với các 

sản phẩm của chúng tôi 

 

KẾT HỢP VÀ XÁC NHẬN GIÁ TRỊ 
Mặc dù có thể xử lý từng đồng tiền riêng lẻ, nhưng sẽ rất khó để thực hiện một giao dịch 

riêng cho mỗi xu trong một lần chuyển. Để cho phép phân chia giá trị và kết hợp, các giao 

dịch chứa nhiều đầu vào và đầu ra. Thông thường, sẽ có một đầu vào từ một giao dịch 

trước lớn hơn hoặc nhiều đầu vào kết hợp số tiền nhỏ hơn và nhiều nhất là hai đầu ra: một 

cho thanh toán và một để trả lại thay đổi, nếu có, trả lại cho người gửi. 

 



Cần lưu ý rằng fan-out (nơi giao dịch phụ thuộc vào một số giao dịch và những giao dịch đó 

phụ thuộc vào nhiều giao dịch khác) không phải là vấn đề ở đây. Không cần trích xuất một 

bản sao hoàn toàn độc lập về lịch sử giao dịch 

 

MẠNG 
Các bước để chạy mạng như sau: 

1) Giao dịch mới được phát đến tất cả các nút. 

2) Mỗi   nút thu thập các giao dịch mới thành một khối. 

3) Mỗi   nút hoạt động trên việc tìm một di động Proof-of-Work cho khối của nó. 

4) Khi một nút tìm kiếm Proof-of-Work, nó sẽ phát khối tới tất cả các nút. 

5) Các nút chỉ chấp nhận khối nếu tất cả các giao dịch trong đó là hợp lệ và chưa được chi 

tiêu. 

6) Các nút thể hiện sự chấp nhận khối của chúng bằng cách tạo khối tiếp theo trong chuỗi, 

sử dụng hàm băm của khối được chấp nhận làm hàm băm trước đó. 

Các nút luôn coi chuỗi dài nhất là chuỗi chính xác và sẽ tiếp tục mở rộng chuỗi. . Nếu hai nút 

phát đồng thời các phiên bản khác nhau của khối tiếp theo, một số nút có thể nhận được 

một hoặc đầu tiên. Trong trường hợp đó, họ làm việc trên cái đầu tiên họ nhận được, nhưng 

lưu lại nhánh khác trong trường hợp nó trở nên dài hơn. 

Mối liên kết sẽ bị phá vỡ khi Proof-of-Work tiếp theo được tìm thấy và một nhánh trở nên dài 

hơn; các nút đang làm việc trên nhánh khác sau đó sẽ chuyển sang nút dài hơn. 

Phát đi giao dịch mới không nhất thiết phải đạt đến tất cả các nút. Miễn là chúng đạt được 

nhiều nút, chúng sẽ vào được một khối trước đó rất lâu. Khối phát đi cũng chịu được các tin 

nhắn bị rơi. Nếu một nút không nhận được một khối, nó sẽ yêu cầu nó khi nhận được khối 

tiếp theo và nhận ra nó đã bỏ lỡ một khối. 

 

THÔNG TIN KỸ THUẬT 
“NÀY LÀ TẠI SAO BẠN CÓ THỂ TIN TƯỞNG ILCOIN” 

 

BẰNG CHỨNG LÀM VIỆC 
Để triển khai máy chủ dấu thời gian phân tán trên cơ sở ngang hàng, chúng tôi sẽ cần sử 

dụng hệ thống Proof-of-Work tương tự như Adam Back tựa Hashcash thay vì các bài đăng 

trên báo hoặc Usenet. Proof-of-Work liên quan đến việc quét một giá trị mà khi được băm, 

chẳng hạn như với SHA256, hàm băm bắt đầu bằng một số bit không. Công việc trung bình 



được yêu cầu là theo cấp số nhân về số lượng bit không cần thiết và có thể được xác minh 

bằng cách thực hiện một hàm băm duy nhất. 

Đối với mạng dấu thời gian của chúng tôi, chúng tôi triển khai Proof-of-Work bằng cách tăng 

một số nonce trong khối cho đến khi tìm thấy giá trị mang lại hàm băm khối; các bit không 

cần thiết. Khi nỗ lực của CPU đã được sử dụng để làm cho nó thỏa mãn Proof-of-Work, khối 

không thể thay đổi mà không làm lại công việc. Vì các khối sau được xâu chuỗi sau nó, công 

việc thay đổi khối sẽ bao gồm làm lại tất cả các khối sau nó. 

 

Proof-of-Work cũng giải quyết vấn đề xác định tính đại diện trong việc ra quyết định đa số. 

Nếu đa số dựa trên một địa chỉ IP một phiếu, thì bất kỳ ai cũng có thể phân bổ nhiều IP. 

Proof-of-Work về cơ bản là một CPU-một phiếu. Quyết định đa số được đại diện bởi chuỗi 

dài nhất, trong đó có bằng chứng chứng minh công việc lớn nhất 

đã đầu tư vào nó. 

Nếu phần lớn sức mạnh của CPU được điều khiển bởi các nút trung thực, chuỗi trung thực 

sẽ phát triển nhanh nhất và vượt xa mọi chuỗi cạnh tranh. Để sửa đổi một khối trong quá 

khứ, kẻ tấn công sẽ phải làm lại Proof-of-Work của khối và tất cả các khối sau nó, sau đó 

bắt kịp và vượt qua công việc của các nút trung thực. 

Xác suất một kẻ tấn công chậm hơn bắt kịp giảm dần theo cấp số nhân khi các khối tiếp 

theo được thêm vào. Để bù cho việc tăng tốc độ phần cứng và sự quan tâm khác nhau 

trong việc chạy các nút theo thời gian, độ khó Proof-of-Work được xác định bằng mức trung 

bình di chuyển nhắm mục tiêu số khối trung bình mỗi giờ. Nếu chúng được tạo ra quá 

nhanh, độ khó sẽ tăng lên. 

 

PHÁT TRIỂN HOÀN THÀNH 
“NHỜ VÀO SỰ PHÁT TRIỂN CHUNG, ILCOIN LÀ MỘT TRONG NHỮNG LOẠI TIỀN ĐIỆN 

TỬ CÓ THỂ QUẢN LÝ TỐT NHẤT TRÊN THỊ TRƯỜNG.” 

ILCOIN WEB WALLET 
https://ilcoinwebwallet.com/ 

• Thiết kế lại Ví Web, Cải thiện các vấn đề về Bảo mật của Ví. buộc mã hóa tất cả các ví. 



• Thực hiện tùy chọn tiền điện tử di động để biết giá thực tế của ILC 

• Triển khai đồ thị động để biết giá ILC lịch sử 

• Nâng cấp bảo mật của trang web và cũng đã thêm một chứng chỉ SSL để đảm bảo an ninh 

kết nối 

• Tùy chọn đồ thị mới 

• Bảo mật được cải thiện 

• Bảo mật Back-End Server được nâng cấp. 

 

ILCOIN BLOCKCHAIN EXPLORER  
https://ilcoinexplorer.com/  

• Redesign of the ILCOIN Block Explorer  

• 1.0 Security Upgrade: Implementation of SSH Keys, Firewall, VPN, Public Key 

Infrastructure and SSL/TLS  

• Encryption, SSL Certifi cate with 256 bits of encryption  

• Activation of the Message Verifi cation  

• Creation of the Login Module  

• Update of the outdated ILCoind to the newest ILCOIN Core 

 

ANDROID / IOS ILCOIN 
https://play.google.com/store/apps/details?id=wallet.ILCOIN&hl=hu 

• Thiết kế bố cục 

• Mã hóa ví tiền và cụm từ ghi nhớ để phục hồi ví 

• Hệ thống đa địa chỉ  

• Triển khai Nhãn và Mật khẩu cho mọi ví tiền trong thiết bị của bạn. 

• Khả năng nhìn thấy Số dư vũ trang chưa được xác nhận 

• Trình đọc mã QR để gửi ILC và trình tạo QR để nhận ILC 

• Lịch sử giao dịch 

• Đồ thị động với giá ILC / USD lịch sử 

• Độ tin cậy giao dịch 

• Ký và xác nhận tin nhắn 

• Đặt Ví mặc định (mỗi khi bạn mở ứng dụng, đó sẽ là ví mặc định để mở) 

 

 



MÃ NGUỒN ILC 
• Cập nhật Phiên bản Boost từ 1.54.0.1 lên 1.63.0, Phiên bản mới nhất vào đầu năm nay 

• 14 thư viện mới 

• Cập nhật phiên bản nút từ 70001 lên 70015 

• Đồng bộ hóa nhanh hơn 

• Cải thiện bảo mật ký 

• Hỗ trợ ví chỉ xem 

• Cải tiến chính sách khai thác và chuyển tiếp 

• Tối ưu hóa sử dụng bộ nhớ 

• Chặn cắt tỉa tệp 

• Bộ nhớ cache cơ sở dữ liệu tăng 

• Dữ liệu nhạy cảm Không còn lưu trữ trong lịch sử gỡ lỗi 

• 5 thay đổi đồng thuận 

• 227 thay đổi RPC và REST 

• 56 thay đổi dòng lệnh 

• 193 Thay đổi lưu trữ và xử lý Blockchain 

• 210 Giao thức P2P và thay đổi mã mạng 

• 154 Thay đổi ví 

• 14 thay đổi khai thác 

• 32 thay đổi giao thức và mạng 

• 49 thay đổi xác nhận 

• 173 Xây dựng thay đổi hệ thống 

• 250 thay đổi GUI 

• 291 thay đổi thử nghiệm 

• 360 thay đổi linh tinh và tài liệu. 

• 2 thay đổi phụ thuộc 

 

ILCOIN Windows / MAC QT 
• Cập nhật phiên bản QT 

• Thiết kế lại bố cục 

• Ví mã hóa nâng cao 

• Lịch sử giao dịch 

• Khả năng nhìn thấy Số dư vũ trang chưa được xác nhận 

• Độ tin cậy giao dịch 



• Triển khai biểu đồ động giá ILC / USD và ILC / BTC 

• Phiên bản QT hoàn toàn mới 

• Các vấn đề kết nối được giải quyết 

• Cải thiện bảo mật 

• Kết nối và giao dịch nhanh hơn 

• Đồ thị tương tác mới được kết nối trực tiếp với thị trường 

 

ILCOINCRYPTO.COM 
• Thiết kế trang web 

• Triển khai bảo mật cho trang web 

• Chứng nhận SSL 

• Mâu liên hê ̣

• Tạo ILC Mua bằng Mô-đun BTC (sắp tới) 

 

A N D R O I D I L C / B T C WA L L E T 
• Thiết kế bố trí 

• Mã hóa Ví tiền và Cụm từ ghi nhớ để lấy lại ví 

• Hệ thống đa địa chỉ và nhiều ví 

• Triển khai Nhãn và Mật khẩu cho mọi ví tiền trong thiết bị của bạn 

• Khả năng nhìn thấy Số dư vũ trang chưa được xác nhận 

• Trình đọc mã QR để gửi ILC và trình tạo QR để nhận ILC 

• Lịch sử giao dịch 

• Đồ thị động với giá ILC / USD và BTC / USD lịch sử 

• Độ tin cậy giao dịch 

• Ký và xác nhận tin nhắn 

• Đặt Ví mặc định (mỗi khi bạn mở ứng dụng, đó sẽ là ví mặc định để mở) 

• Cụm từ khôi phục có thể được kiểm tra sau khi ví được tạo 

 

B LO C K E X P LO R E R 2. 0 
• Nâng cấp ILC Insight Block Explorer 

• Tách từ Insight sang Insight-API và Insight-UI. 

• Tiếng Đức 

• Mức phí trên mỗi kB 

• ILCOIN sang USD, ILCOIN sang BTC theo thời gian thực 

• Kết nối BTC Explorer và ILCOIN Explorer 



VẤN ĐỀ SEGWIT ĐƯỢC GIẢI QUYẾT 
Vấn đề SegWit ban đầu diễn ra trong mạng Bitcoin và trong tất cả các đồng tiền tiếp theo sử 

dụng công nghệ Bitcoin. Do đó, đã tồn tại giới hạn 2 MB, điều này gây ra sự chậm trễ trong 

hệ thống nếu nhiều giao dịch được thực hiện trong một khoảng thời gian ngắn. 

Hệ thống Bitcoin không phải là rất khả thi để đối phó với vấn đề này và do đó nó trở thành 

một vấn đề. Thay vào đó, ILCOIN tăng kích thước khối lên 25MB, nghĩa là chúng tôi đã tăng 

đáng kể dung lượng và giới hạn điện tử của số lượng giao dịch mà các công ty khai thác 

của chúng tôi có thể đóng. 

SegWit hoặc BIP148 sẽ có sẵn cho Bitcoin nếu ít nhất 95% người khai thác chấp nhận 

nguồn mới. Tuy nhiên, cho đến lúc đó Bitcoin không thể làm điều này vì các công ty khai 

thác phải chấp nhận lớn hơn 

kích thước khối và được thiết lập cho họ. Vì chúng tôi kiểm soát mạng của ILCOIN, chúng 

tôi chỉ cần điều chỉnh nó theo nhu cầu của chúng tôi. Từ 8402 giao dịch mỗi khối, chúng tôi 

có thể xử lý 1 tỷ giao dịch mỗi ngày hoặc nhiều hơn tùy thuộc vào các khối chúng tôi khai 

thác. Hiện tại, Bitcoin có thể xử lý 375 nghìn 

(dữ liệu từ https://www.coindesk.com/). 

 

 

MỞ RỘNG THỊ TRƯỜNG 
Nhóm phát triển ILCOIN đang nỗ lực để có mặt bên trong các sàn giao dịch tiền điện tử mới. 

Tại thời điểm này, chúng tôi đang có trên IDAX, Fubt.top, Bitker, DobiTrade, Stex, 

CoinExchange.io, TradeSatoshi, FreiExchange, Graviex, Crex24 nhưng trong tương lai gần, 

chúng tôi đang mong muốn mở rộng rất nhiều trong thị trường 

 

PHÁT TRIỂN TRONG TƯƠNG LAI 
“  ILCOIN SẼ CÓ THỂ CUNG CẤP CÁC DỊCH VỤ SÁNG TẠO NÀY CHO NGƯỜI DÙNG.” 

 

SMART CONTRACTS (Q 4 OF 201 9 ) 

Blockchains có thể chạy mã. Trong khi các chuỗi khối đầu tiên được thiết kế để thực hiện 

một nhóm nhỏ các hoạt động đơn giản - chủ yếu là các giao dịch của mã thông báo giống 

như tiền tệ - các kỹ thuật đã được phát triển để cho phép các chuỗi khối thực hiện các hoạt 

động phức tạp hơn được xác định bằng các ngôn ngữ lập trình hoàn chỉnh. 



• Đầu tiên, bản thân chương trình được ghi lại trên blockchain, cho phép nó có tính kháng 

vĩnh viễn và kiểm duyệt đặc trưng của blockchain. 

• Thứ hai, bản thân chương trình có thể kiểm soát tài sản blockchain - tức là, nó có thể lưu 

trữ và chuyển số lượng tiền điện tử. 

• Thứ ba, chương trình được thực hiện bởi blockchain, có nghĩa là nó sẽ luôn thực thi dưới 

dạng văn bản và không ai có thể can thiệp vào hoạt động của nó. 

• ILCOIN Blockchain có khả năng tạo hợp đồng thông minh 

• Hợp đồng giữa các bên. 

• Xác định các quy tắc và hình phạt cho từng loại hợp đồng. 

• Tối đa 5 loại hợp đồng để xác định, mỗi loại có các quy tắc và hình phạt riêng. 

• Ví dụ loại tài sản trao đổi hợp đồng. 

• Ví dụ loại cổ phiếu trao đổi hợp đồng. 

 

PHẦN KẾT LUẬN 
Chúng tôi tin rằng ILCOIN là một loại tiền điện tử chất lượng cao, sẽ có sẵn cho tất cả 

những ai muốn tận hưởng sự riêng tư và lợi ích từ các cơ hội kinh tế. 

 

---- Dupro - ilcoin Together 
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