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First, forget what you think you 
know about bitcoin (keys, 
blockchains etc.).

Here’s how a transaction 
actually works...



Trước tiên, hãy quên những gì 
bạn biết về bitcoin (chìa khóa, 
chuỗi khối (blockchains) …).

Đây là cách các giao dịch thực 
sự làm việc...



Every cryptocurrency 
transaction is an answer 
to a previous challenge

and the creation of a new 
challenge.



Mọi giao dịch tiền mã hóa 
là một câu trả lời cho một 
thử thách/yêu cầu trước 

đó và tạo một thử 
thách/yêu cầu mới.



These are NOT transactions:

Please send five bitcoin to my friend Dana.

Here are the keys to these five bitcoins.

Please send address xyA42g00 five bitcoin.



Đây KHÔNG PHẢI giao dịch:

Xin gửi năm bitcoin tới Dana bạn tôi.

Đây là các chìa khóa cho năm bitcoin này.

Xin gửi tới địa chỉ xyA42g00 năm bitcoin.



Every cryptocurrency 
transaction is an answer 
to a previous challenge

and the creation of a new 
challenge.



Mọi giao dịch tiền mã hóa 
là một câu trả lời cho một 
thử thách/yêu cầu trước 

đó và tạo một thử 
thách/yêu cầu mới.



This is a transaction:

} Answer to previous 
challenge.

This is my proof that I have the
answer (5) to the challenge (3+2=?)
which previously locked bitcoins z.

Now make bitcoins z only spendable
by whoever can prove that they have
answer to new challenge (2+2=?).

{Creation of new 
challenge.



Đây là một giao dịch:

} Trả lời cho yêu cầu 
trước đó.

Đây là bằng chứng tôi có câu trả
lời (5) cho yêu cầu (3+2=?) mà
trước đó đã được khóa bởi bitcoins
z.

Bây giờ làm bitcoins z chỉ có thể
dùng được bởi người nào đó mà có thể
chứng minh rằng họ có câu trả lời
cho yêu cầu mới (2+2=?).

{Tạo yêu cầu mới.



Public Blockchain User Public Blockchain

Previous Challenge:
“3+2=?”

User Answers Challenge:
“5”

Can set new challenge:
“2+2=?”

The Cryptocurrency Network 
Evaluates Answers and (if correct) 

Records New Challenges. 



Chuỗi khối dùng chung Người dùng

Yêu cầu trước:
“3+2=?”

Người dùng trả lời yêu cầu:
“5”

Có thể đặt yêu cầu mới:
“2+2=?”

Mạng lưới tiền mã hóa đánh giá các 
câu trả lời và (nếu đúng) ghi nhận 

yêu cầu mới. 

Chuỗi khối dùng chung



Public Blockchain

New challenge:
“2+2=?”

Now, whoever can answer the new 
challenge can spend the bitcoin.

The answer is 4!

Now here’s my new 

challenge...



Chuỗi khối dùng chung

Yêu cầu mới:
“2+2=?”

Bây giờ, bất cứ ai có câu trả lời cho 
yêu cầu mới có thể tiêu/dùng bitcoin.

Câu trả lời là 4!

Bây giờ đây là yêu 

cầu mới của tôi...



Instead of a math challenge and answer:

4+4+? 8!

We can make the challenge use digital 
signatures (used for authentication online) 

with matching public-private keys.

What is digital signature 
of the private key 

matching this public key 
(address)?

Digital signature that 
could only have been 
made by person with 

private key!



Thay vì yêu câu và trả lời toán học:

4+4+? 8!

Chúng ta có thể thực hiện yêu cầu dùng chữ ký 
số/điện tử (sử dụng cho xác thực trực tuyến) với 

các chìa khóa chung - riêng khớp nhau.

Chữ ký số của khóa riêng 
khớp với khóa chung (địa 

chỉ) này là gì?

Chữ ký số mà chỉ có thể 
được thực hiện bởi con 
người với khóa riêng!



This is also a transaction:

Now make bitcoins z only spendable
by person who can sign with private
key a that matches address b.

} Answer to previous 
challenge.

This is a signature made with
private key x that matches address y
which previously locked bitcoins z.

{Creation of new 
challenge.



Đây cũng là một giao dịch:

Bây giờ làm bitcoins z chỉ có thể
dùng bởi người mà có thể ký với khóa
riêng a mà khớp địa chỉ b.

} Trả lời cho yêu cầu 
trước.

Đây là một chữ ký được làm với khóa
riêng x mà khớp với địa chỉ y mà
trước đó đã khóa bitcoins z.

{Tạo yêu cầu mới.



Public Blockchain

Previous Challenge:
“Sign with Key x that 
Matches Address Y”

User

User Answers Challenge:
“Signature of Key x”

Public Blockchain

Can set new challenge:
“Sign with Key a that 
matches Address b”

If someone else tells you the address 
that matches their private key, you 

can send them bitcoins. 



Chuỗi khối dùng chung

Yêu cầu trước:
“Ký với Khóa x mà  

khớp địa chỉ Y”

Người dùng

Người dùng trả lời yêu cầu:
“Chữ ký của khóa x”

Chuỗi khối dùng chung

Có thể đặt yêu cầu mới:
“Ký với Khóa a mà khớp 

địa chỉ b”

Nếu người nào đó nữa nói với bạn địa 
chỉ mà khớp với khóa riêng của họ, 

bạn có thể gửi họ bitcoin. 



Now, whoever can answer the new 
challenge can spend the bitcoin.

I have key a!

That means I now 

control those 

bitcoins.

User

User Answers Challenge:
“Signature of Key x”

Public Blockchain

Can set new challenge:
“Sign with Key a that 
matches Address b”



Bây giờ, bất cứ ai có thể trả lời yêu 
cầu mới có thể tiêu/dùng bitcoin.

Tôi có khóa a!

Điều đó có nghĩa là 

bây giờ tôi kiểm soát 

các bitcoin này.

Người dùng

Người dùng trả lời yêu cầu:
“Chữ ký của khóa x”

Chuỗi khối dùng chung

Có thể đặt yêu cầu mới:
“Ký với khóa a mà khớp 

địa chỉ b”



KEYS ≠ COINS 



Chìa khóa ≠ Tiền 



EXAMPLE: keys that had no prior 
transactions using them as the 

challenge. These are keys to nothing!

KEYS ≠ COINS 



VÍ DỤ: các chìa khóa mà không ưu tiên 
các giao dịch sử dụng chúng là yêu cầu. 
Những chìa khóa này không để làm gì!

CHÌA KHÓA ≠ TIỀN 



KEYS = 
something that might be 
needed to control coins. 



CHÌA KHÓA = 
Cái gì đó mà có thể là cần để 

kiểm soát tiền. 



What is MULTI-SIG?



MULTI-SIG là gì?



same as before

This is a multi-sig transaction:

Now make bitcoins z only spendable
by person(s) who can sign with two
of of the following three keys that
match address b.

} Answer to previous 
challenge.

This is the digital signature of 
key x that matches address y which 
previously locked bitcoins z.

{Creation of new 
challenge.



Giống như trước

Đây là một giao dịch multi-sig:

Bây giờ làm bitcoins z chỉ có thể
tiêu/dùng bởi (những) người mà có
thể ký với 2 trong 3 chìa khóa sau
mà khớp địa chỉ b.

} Trả lời yêu cầu 
trước.

Đây là chữ ký số của khóa x mà 
khớp địa chỉ y mà trước đã khóa 
bitcoins z.

{Tạo yêu cầu mới.



Các giao dịch MULTI-SIG tạo 
các yêu cầu trong đó M của N

chìa khóa là cần thiết để 
tiêu/dùng các bitcoin.



M of N ?

1 of 1 key 
needed.

2 of 3 keys 
needed.

15 of 15 keys 
needed.

3 of 5 keys 
needed.



M của N ?

Cần 1 của 1 
khóa.

Cần 2 trong 3 
khóa.

Cần 15 của 15 
khóa.

Cần 3 trong 5 
khóa.



Đây là 1 của 9 trong đời thực!



What is N-LOCK?



N-LOCK là gì?



This is a n-lock transaction:

Now make bitcoins z only spendable
by person who can prove that they
have key a that matches address b
after this date in the future.

} Answer to previous 
challenge.

This is my proof that I have key x
that matches address y which was
previously sent bitcoins z.

{Creation of new 
challenge.

same as before



Đây là một giao dịch n-lock:

Bây giờ làm bitcoins z chỉ có thể
tiêu/dùng bởi người mà có thể chứng
minh rằng họ có khóa a mà khớp địa
chỉ b sau ngày này trong tương lai.

} Trả lời cho yêu cầu 
trước.

Đây là minh chứng của tôi là tôi
có khóa x mà khớp địa chỉ y mà
trước đó đã gửi bitcoins z.

{Tạo yêu cầu mới

Giống như trước



N-LOCK transactions create 
challenges where bitcoins can 
only be spent after a certain 

amount of time.



Các giao dịch N-LOCK tạo các 
yêu cầu mà bitcoins chỉ có thể 
tiêu/dùng sau một lượng thời 

gian nào đó.



N-lock is like giving someone 
a future-dated check.



N-lock giống như cho ai đó tờ séc có 
thể dùng ngày nào đó trong tương lai.



The world of possible wallets:
Hosted

Software
Multi-sig

Multi-sig with KRS
Multi-sig with N-lock



Các loại ví có thể được đưa ra:
Hosted

Software
Multi-sig

Multi-sig with KRS
Multi-sig with N-lock



Hosted Wallet
Bitcoins locked with simple one key challenge statement, 
wallet provider generates key and stores it for user in 
data center, user can request transactions on website. 

Public Blockchain Hosted Wallet Inc. User



Ví Hosted
Các Bitcoin được khóa với một trạng thái yêu cầu khóa 
đơn giản, nhà cung cấp ví tạo khóa và lưu trữ nó cho 
người dùng trong cơ sở dữ liệu, người dùng có thể yêu 
cầu các giao dịch trên website. 

Chuối khối dùng chung Hosted Wallet Inc. Người dùng



Software Wallet
Bitcoins locked with simple one key challenge statement, 
wallet provider writes software that user runs on her own 
computer, user generates key and stores it for herself. 

Public Blockchain User Software Wallet Inc.



Ví phần mềm
Các Bitcoin được khóa với một trạng thái yêu cầu khóa 
đơn giản, nhà cung cấp ví viết phần mềm mà người dùng 
chạy trên máy tính của mình, người dùng tạo khóa và lưu 
trữ nó cho chính mình. 

Chuỗi khối dùng chung Người dùng Software Wallet Inc.



Multi-sig Wallet
Bitcoins locked with 2 of 3 multisig challenge statement, 
wallet provider generates one key and stores it for user, 
user generates and stores other two keys. 

Public Blockchain User Multisig Wallet Inc.



Ví Multi-sig
Các Bitcoin được khóa với 2 trong 3 trạng thái yêu cầu đa 
chữ ký, nhà cung cấp ví tạo một khóa và lưu trữ nó cho 
người dùng, người dùng tạo và lưu trữ hai khóa còn lại. 

Chuỗi khối dùng chung Người dùng Multisig Wallet Inc.



Multi-sig Wallet Transactions

Public Blockchain User Multisig Wallet Inc.

Public Blockchain User Multisig Wallet Inc.



Giao dịch ví Multi-sig Wallet

Chuỗi khối dùng chung Người dùng Multisig Wallet Inc.

Chuỗi khối dùng chung Người dùng Multisig Wallet Inc.



Multi-sig Wallet with KRS

User Multisig Wallet Inc.

Public Blockchain

Key Recovery Service Inc.

XX



Ví Multi-sig với KRS

Người dùng Multisig Wallet Inc.

Chuỗi khối dùng chung

Key Recovery Service Inc.

XX



Multi-sig Wallet with N-lock

User Multisig Wallet Inc.

Public Blockchain

N-lock transaction

XIf after 10 days, 
then move 

balance  to 1 key 
address.

[key signatures]



Ví Multi-sig với N-lock

Người dùng Multisig Wallet Inc.

Chuỗi khối dùng chung

Giao dịch N-lock

XChỉ sau 10 ngày, 
thì chuyển số dư 
tới 1 địa chỉ khóa.

[khóa chữ ký]



So when is the user 
bearing the risk and when 

is the company?



Vậy khi nào người dùng 
chịu rủi ro và khi nào công 

ty chịu?



Hosted Wallet

Public Blockchain Hosted Wallet Inc. User

Public Blockchain User Software Wallet Inc.

Software Wallet

RISK / CONTROL

RISK / CONTROL



Hosted Wallet

Public Blockchain Hosted Wallet Inc. User

Public Blockchain User Software Wallet Inc.

Software Wallet

Rủi ro / Kiểm soát

Rủi ro / Kiểm soát



Multi-sig Wallet (user 2 keys)

Public Blockchain User Multisig Wallet Inc.

RISK / CONTROL



Ví Multi-sig 
(người dùng 2 khóa)

Public Blockchain User Multisig Wallet Inc.

Rủi ro / Kiểm soát



Multi-sig Wallet 
(company has 2 keys)

Public Blockchain User Multisig Wallet Inc.

RISK / CONTROL



Ví Multi-sig
(công ty có 2 khóa)

Public Blockchain User Multisig Wallet Inc.

Rủi ro / Kiểm soát



Multi-sig Wallet with KRS

User

Multisig Wallet Inc.

Public Blockchain

Key Recovery Service Inc.

Contract

LEGEND

RISK / CONTROL

RISK / CONTROL



Ví Multi-sig với KRS

User

Multisig Wallet Inc.

Public Blockchain

Key Recovery Service Inc.

Contract

LEGEND

Rủi ro / Kiểm soát

Rủi ro / Kiểm soát



Multi-sig Wallet with N-lock

User
Multisig Wallet Inc.

Public Blockchain

N-lock transaction

If after 10 days, 
then move 

balance  to 1 key 
address.

[key signatures]RISK / CONTROL 

AFTER 10 DAYS



Ví Multi-sig với N-lock

User
Multisig Wallet Inc.

Public Blockchain

N-lock transaction

Chỉ sau 10 ngày, 
thì chuyển số dư 
tới 1 địa chỉ khóa.

[khóa chữ ký]
Rủi ro / Kiểm soát

Sau 10 ng



Who are the companies in 
these categories?



Các công ty nào trong các 
loại này?



Hosted Wallet
Bitcoins locked with simple one key challenge statement, 
wallet provider generates key and stores it for user. 

Hosted Wallet Companies



Ví Hosted
Các Bitcoin được khóa với một trạng thái yêu cầu khóa đơn 
giản, nhà cung cấp ví tạo khóa và lưu trữ nó cho người dùng. 

Các công ty ví Hosted



Software Wallet Companies

Software Wallet
Bitcoins locked with simple one key challenge statement, 
wallet provider writes software that user runs on her own 
computer, user generates key and stores it for herself. 



Các công ty ví phần mềm

Ví phần mềm
Các Bitcoin được khóa với một trạng thái yêu cầu khóa 
đơn giản, nhà cung cấp ví viết phần mềm mà người dùng 
chạy trên máy tính của mình. 



Multi-sig Companies

Multi-sig Wallet 
Bitcoins locked with 2 of 3 or other multisig challenge 
statement, wallet provider retains at least one key and 
stores it for user, user stores other two keys or uses KRS. 



Các công ty Multi-sig

Ví Multi-sig
Các Bitcoin được khóa với 2 trong 3 hoặc trạng thái yêu 
cầu đa chữ ký khác, nhà cung cấp ví giữ lại ít nhất 1 khóa 
và lưu trữ cho người dùng, người dùng lữu trữ hai khóa còn 
lại hoặc dùng KRS. 



Multi-sig N-lock Companies

Multi-sig N-lock Wallet
Bitcoins locked with 2 of 2 multisig challenge statement, 
wallet provider generates and stores one key, user generates 
and stores second key. Additional N-Lock transaction signed 
by both will refund all bitcoin back to user in future.



Các công ty Multi-sig N-lock

Ví Multi-sig N-lock
Các Bitcoin được khóa với 2 trong 2 trạng thái yêu cầu đa chữ 
ký, nhà cung cấp ví tạo và lưu trữ một khóa, người dùng tạo và 
lưu trữ 2 khóa. Thêm giao dịch N-Lock được ký bởi cả hai sẽ 
hoàn lại tất cả bitcoin cho người dùng trong tương lai.



What happens if the 
company is hacked?



Điều gì xảy ra nếu công ty 
bị hacked?



Hosted Wallet
Bitcoins locked with simple one 
key challenge statement, wallet 
provider generates key and 
stores it for user. 

What if hacked?

Examples:

Hosted Wallet: Company’s keys may be 
stolen, if so user’s bitcoin is also stolen.



Hosted Wallet
Bitcoins locked with simple one 
key challenge statement, wallet 
provider generates key and 
stores it for user. 

Nếu bị hack?

Examples:

Ví Hosted: Các khóa của công ty có thể bị 
đánh cắp, nếu vậy số bitcoin của người dùng 
cũng bị lấy mất.



What if hacked?

Examples:

Software Wallet: Company does not have 
keys on their servers, hackers have nothing 
to steal.

Software Wallet
Bitcoins locked with simple one 
key challenge statement, wallet 
provider writes software that 
user runs on her own 
computer, user generates key 
and stores it for herself. 



Nếu bị hack?

Examples:

Ví phần mềm: Công ty không có các khóa 
trên server của họ, hacker không đánh cắp 
được gì.

Software Wallet
Bitcoins locked with simple one 
key challenge statement, wallet 
provider writes software that 
user runs on her own 
computer, user generates key 
and stores it for herself. 



What if hacked?

Examples:

Multi-sig Wallet: Company’s key may be 
stolen, but one key of three is insufficient to 
steal the bitcoin. User can move bitcoin to 
new wallet with her two keys.

Multi-sig Wallet 
Bitcoins locked with 2 of 3 
multisig challenge statement, 
wallet provider generates one 
key and stores it for user, user 
generates and stores other two 
keys. 



Nếu bị hack?

Examples:

Ví Multi-sig: Khóa của công ty có thể bị đánh 
cắp, nhưng một trong ba khóa không đủ để 
đánh cắp bitcoin. Người dùng có thể di chuyển 
bitcoin của tới ví mới với 2 khóa của mình.

Multi-sig Wallet 
Bitcoins locked with 2 of 3 
multisig challenge statement, 
wallet provider generates one 
key and stores it for user, user 
generates and stores other two 
keys. 



What if hacked?

Examples:

Multi-sig N-Lock Wallet: Company’s key may 
be stolen, but insufficient to steal bitcoin. 
Hacker could block user from transacting, 
but user regains full control at end of n-lock.

Multi-sig N-lock Wallet
Bitcoins locked with 2 of 2 multisig challenge 
statement, wallet provider generates and stores one 
key, user generates and stores second key. 
Additional N-Lock transaction signed by both will 
refund all bitcoin back to user in future.



Nếu bị hack?

Examples:

Ví Multi-sig N-Lock: Khóa của công ty có thể bị đánh 
cắp, nhưng không đủ để lấy cắp bitcoin. Hacker có 
thể khóa người dùng giao dịch, nhưng người dùng 
lấy lại toàn quyền kiểm soát ở cuối n-lock.

Multi-sig N-lock Wallet
Bitcoins locked with 2 of 2 multisig challenge 
statement, wallet provider generates and stores one 
key, user generates and stores second key. 
Additional N-Lock transaction signed by both will 
refund all bitcoin back to user in future.



What about multi-sig companies that 
have M of N (e.g. 2 of 3) keys? or 

have a partner company that along 
with them has sufficient keys to 

transact without the user?



Còn về những công ty multi-sig có M 
trong N khóa (vd. 2 trong 3)? Hoặc 
có một công ty đối tác mà cùng với 
họ có đủ khóa để giao dịch không 

cần người dùng?



The company or companies 
are effectively a 
hosted wallet. 

They can be hacked & 
bitcoin stolen.



Công ty hay các công ty ví
hosted là thu hút. 

Họ có thể bị hack & mất 
cắp bitcoin.



The best way to 
draw the line

between companies that 
do “hold” bitcoin and those 

that don’t is . . .



Cách tốt nhất để
đặt danh giới

Giữa các công ty mà đang 
“nắm giữ” bitcoin và những 

công ty này không . . .



asking whether the 
company can unilaterally 

transact, or prevent 
transactions . . .



yêu cầu hoặc công ty có 
thể giao dịch đơn phương, 

hoặc chặn các giao dịch . . .



and if they can prevent, is 
there a reasonable time-
limit (n-lock) that safely 

returns full control to the 
user?



và nếu họ có thể chặn, có 
một giới hạn thời gian vừa 

phải (n-lock) mà an toàn trả 
lại toàn quyền cho người 

dùng?



Additionally, we should wonder...



Thêm nữa, chúng ta nên tự hỏi...



Are wallets the only use 
case for multi-sig?



Các ví chỉ sử dụng trường 
hợp multi-sig?



Not even close.
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Vấn đề: Chúng ta không muốn điều chỉnh bất 
cứ sự sử dụng nào khi tiền chuyển giao. Nhưng 
thật khó để dự thảo một miền trừ mà sẽ bao 
trùm tất cả khả năng phi tiền tệ chuyển giao sử 
dụng. 
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Solution: When properly set up, none of the 
providers of these tools will have the unilateral 
ability to execute, and those able to prevent 
will be reasonably time-limited. 
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Giải pháp: Khi thiết lập đúng đắn, không nhà 
cung cấp nào của công cụ này sẽ có khả năng 
đơn phương thực thi, và họ có thể ngăn cản sẽ 
trong giới hạn thời gian vừa phải. 



Therefore, a definition like this: 

“Control of Virtual Currency” means possession of sufficient credentials or 

authority on a network to execute unilaterally* or prevent indefinitely**

virtual currency transactions.

* thus excluding multi-sig minority key holders      ** thus excluding key holders who offer n-lock refunds

Ensures that companies at risk 
and in control are included:

And that innovative and low-
risk companies are not:



Vì vậy, một định nghĩa giống như thế này: 

“Kiểm soát tiền ảo” nghĩa là sở hữu đủ quyền trên mạng lưới để thực thi đơn 

phương* hoặc ngăn chặn vô thời hạn** các giao dịch tiền ảo.
* trừ những người nắm giữ khóa multi-sig thiểu số      ** trừ những người nắm giữ khóa mà đề nghị hoàn trả n-lock

Ensures that companies at risk 
and in control are included:

And that innovative and low-
risk companies are not:


