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1.Cách cài đặt và đào Pi 
Pi network hiện đang cho đăng ký và khai thác miễn phí . 



Đây là 1 cơ hội cho chúng ta vì sao là cơ hội ? đơn giản khi làm 1 bài toán kinh tế cơ 

hội và rủi ro luôn phải cân nhắc nhưng ở đây thì bài toán cơ hội 100% và rủi ro bằng 0 

.Tất nhiên chỉ ở giai đoạn này chứ không phải ở các giai đoạn sau vài năm nữa .Tôi 

phải nhấn mạnh là ở giai đoạn này chứ không phải vài năm nữa. Bởi lẽ không có 
miếng ăn ngon nào lại cho không dễ dàng như vậy. 

Bản chất tiền ảo giá trị bằng 0 nó chỉ có giá trị khi lòng tham của con người nổi lên và 

nó được chi phối bởi 1 nhóm người ta gọi là nhà tạo lập để khơi dậy lòng tham của 

đám đông.( cái này anh chị em học kinh tế thì sẽ hiểu ) bản chất của nó đơn giản chỉ là 

đánh vào lòng tham của những người đến sau.Thôi cái bản chất này chúng ta cũng 

không bàn thêm vì nói cả ngày cũng không hết  

 

Còn ở đây chúng ta chỉ đơn giản nhìn vào bài toán Kinh tế rủi ro và cơ hội. 

1. Chúng ta không bỏ tiền ra vậy là rủi ro về tiền =0 

2. Chúng ta bỏ rất it thời gian ngày chỉ tầm 1-2 phút để vào click cho phần mềm tự 
đào do vậy rủi ro thời gian =0 

3.Về cơ bản các tài khoản fb hay điện thoại của chúng ta cũng không có nhiều giá tri 

hơn nữa fb có bảo mật riêng ,tk ngân hàng thì có otp ,tin nhắn hay email thì đôi khi có 

thể có chút giá trị nhưng cũng đều có bảo mật riêng của nó do vậy rủi ro mất thông tin 

cá nhân là có thể có .Nhưng đây không phải phần mềm hacker để mà sợ họ đánh cắp 

mật khẩu hay số tk ngân hàng vì đơn giản là App store họ cũng có bảo mật và kiểm 

tra các phần mềm người dùng đăng lên, Nên có thể nói rủi ro về bảo mật thông tin 
không đáng ngại 

Như vậy các yếu tố để mất gần như =0 

Còn cơ hội thì sao: 

1.Các đồng tiền được công chúng quan tâm càng đông thì cơ hội các nhà tạo lập đẩy 

giá lên càng lớn.Hiện Pi đang là 1 loại được quan tâm mạnh như vậy.chả vậy mà Vị 

trí của nó đúng thứ 4 trong các mạng xã hội trên App Store 

 



 



Như vậy xét về độ quan tâm của cộng đồng hiện nó là mạnh nhất trong các đám 
không có giá trị gì ( vì nó chưa niêm yết nên chưa được định giá và còn đang cho free) 

2.Hiện nó đang cho free do vậy chúng ta có cơ hội tích lũy và càng đào sớm thì cơ hội 

càng lớn.số lượng đào được sẽ giảm xuống tới 0 khi đến 1 giới hạn nào đó.Do vậy 
chúng ta cần phải hành động ngay 

3.Dù là giá nó 10k 100k hay 1000k hay 1 tỷ như bitcoin thì với số vốn chúng ta bỏ ra 
gần như =0 thì đó luôn là 1 dự án đáng để đầu tư. 

Do vậy nếu bạn là người kinh doanh hay kể cả không phải là người kinh doanh thì với 
bài toán rõ ràng như vậy chúng ta còn băn khoăn gì mà không đào Pi ngay từ giờ 

Nếu bạn đã sẵn sàng sau đây tôi xin hướng dẫn bạn cách đăng Ký Pi Network và đào 

Pi ngay bây giờ 

Có 2 cách đăng ký Pi Network : 

1.Qua Facebook 2. Qua điện thoại  

Đầu tiên bạn vào App Store tìm Pi Network sẽ ra phần mềm như hình trên .Bạn tải về 

sau đó vào phần mềm sẽ có hình sau: 

Bước 1 : Click vào Continue with facebook 



 

 

Bước 2:Điền thông tin như ảnh hướng dẫn 



 

First Name: Điền Tên 

Last Name: Điện Họ 

Chose your username: Họ Tên + số (ví dụ: hoten123) Hoặc bất kỳ tên nào các bạn 

thích mà chưa có ai đặt. 

Lưu ý: 
– Username có từ 4 đến 20 ký tự. Chỉ dùng ký tự số và chữ để đặt. 

– Tật cả đều ghi Tiếng Việt không dấu 

Bước 3:Điền invite code (đây là code của người đi trước bạn người đỡ đầu cho bạn) 



và ở đây các bạn điền như hình code là : Chiennd1985 

Khi các bạn điền code này vào các bạn sẽ được tặng 1 Pi miễn phí và tăng 25% tốc độ 
đào Pi  

Vì thời gian không cho phép nhiều nên những anh chị em nào dùng mã mời của 

tôi “chiennd1985” tôi sẽ hỗ trợ anh chị em KYC,YOTI, cài Pi node và cấu hình 

tới khi nào thành công có thể liên hệ với tôi qua zalo 0946886286 để được tôi hỗ 

trợ cho tới khi bạn đươc KYC  
 

 

 

Sau khi Submit là xong chúng ta tới bước 4 là đào Pi mỗi ngày 



Bước 4: hàng ngày vào 1 giờ cố định các bạn vào ấn nút đào này để nó tự động đào 
sau đó có thể thoát ra mà không cần quan tâm tới nó nữa 

 

 

Như vậy rõ ràng chúng ta chỉ đơn giản là mỗi ngày vào nhấn nút 1 giây và tích trữ Pi 
đợi 1 cơ hội đến trong tương lai gần 

 

Tạm thời như vậy chúng ta cứ đào PI đã còn làm sao để đao tốt hơn nhanh hơn và làm 
sao biến nó thành tiền tôi sẽ hướng dẫn các bạn trong các bài tiếp sau 

Cuối cùng: Vì các bạn đều là mới tham gia đào Pi nên sẽ có rất nhiều điều bỡ ngỡ 

do vậy hãy tham gia nhóm sau để cùng trao đổi thêm và trợ giúp nhau trong quá 

trình đào Pi: 

https://www.facebook.com/groups/daopinetwork 

Để thuận tiện cho viên trợ giúp anh em nhận được PI mọi người cùng vào 

group zalo sau 

https://zalo.me/g/iqzldf885 

Các bài viêt và chia sẻ sẽ còn cập nhật tại: 

https://www.facebook.com/groups/daopinetwork
https://zalo.me/g/iqzldf885


Kinh Doanh Kiếm Tiền Làm Giầu (khosachquy.com) 
 

2.Cách thiết lập tên cho chuẩn để nhận được Pi 
 

Hướng dẫn sửa tên trong Pi Network chính xác cùng Pi market. Bản cập nhật mới 

nhất của Pi Network ngày 17/11/2020 cho phép các Pioneer thay đổi tên theo đúng 

với các loại giấy tờ tuỳ thân của mình. Hạn thay đổi là 3 ngày từ lúc nhận được thông 

báo. Nếu nhập sai, có thể bạn sẽ mất toàn bộ số Pi của mình đã khai thác được suốt 

thời gian qua. Vậy nên Pi market sẽ hướng dẫn 8 bước để các bạn bổ sung cho đúng 

nhất. (Bài hướng dẫn có vẻ dài nhưng lại làm rất nhanh, các bạn lưu ý phải làm thật 

kỹ) 

Bước 1: Ấn “Xem lại tên” để bắt đầu như hình dưới: 

 
Bước 2: Mặc định Pi sẽ dùng tên của Facebook hoặc tên bạn nhập lúc đăng ký bằng 

số điện thoại. Bạn cần sửa lại cho đúng với giấy tờ tuỳ thân của mình. 

Bạn cần mở ô để nhập tên lót bằng cách ấn vào ô “Nhấn vào đây” trong hàng: “Nhập 

tên (các tên đệm) hoặc tên thuở nhỏ” như hình dưới: 

http://khosachquy.com/kinh-doanh-kiem-tien-lam-giau


(Khá nhiều nơi khác hướng dẫn thiếu phần này nên các bạn cần lưu ý nhập cho đủ)

 
 

Bước 3: Đây là phần ” Tên của bạn trong English” bạn sẽ nhập tên không có dấu 

(Ví dụ tên mình là Nguyễn Tuấn Ngọc sẽ thành Nguyen Tuan Ngoc vào ô tương 

ứng) như hình dưới: 

 
 

Bước 4: Nhập tên bằng ngôn ngữ mẹ đẻ (Tiếng Việt) 

Nhấn vào “Nhấn vào đây” của dòng “Nhập tên của bạn bằng cách phát âm theo ngôn 

ngữ mẹ đẻ” như hình dưới: 



 
 

Bước 5: Nhập tên bằng tiếng Việt có dấu vào ô tương ứng như hình dưới: 

 
 

Bước 6: Tên thông thường: Phần này bạn để mặc định hoặc sửa theo biệt danh mình 

thích đều được: 



 
 

Bước 7: Nhấn mạnh là bạn phải Kiểm tra lại thật kỹ phần vừa nhập. Pi Network cảnh 

báo nếu sai sót bạn sẽ mất tất cả số Pi của mình: 

 
 

Bước 8: Điền Email của bạn rồi gửi đi là xong. 



 
 

Vì lần cập nhật tên này rất quan trọng nên mong các bạn xem kỹ bài Hướng dẫn sửa 

tên trong Pi Network chính xác rồi hãy tiến hành. Thật ra nó khá đơn giản nếu chắc 

chắn bạn viết đúng tên như CMND, Passport, thẻ căn cước, GPLX… Chúc các bạn 

thành công 

Cuối cùng: Vì các bạn đều là mới tham gia đào Pi nên sẽ có rất nhiều điều bỡ ngỡ 

do vậy hãy tham gia nhóm sau để cùng trao đổi thêm và trợ giúp nhau trong quá 

trình đào Pi: 

https://www.facebook.com/groups/daopinetwork 

Để thuận tiện cho viên trợ giúp anh em nhận được PI mọi người cùng vào 

group zalo sau 

https://zalo.me/g/iqzldf885 

Các bài viêt và chia sẻ sẽ còn cập nhật tại: 

Kinh Doanh Kiếm Tiền Làm Giầu (khosachquy.com) 
 

 

3.Cách làm YoTi để chuẩn bị KYC 
 

Mọi tiền kỹ thuật số đều phải xác minh danh tính người dùng gọi là KYC. Pi Network 

cũng vậy. Và hiện tại Pi Network đang sử dụng dịch vụ của Yoti để xác minh. Vậy 

https://www.facebook.com/groups/daopinetwork
https://zalo.me/g/iqzldf885
http://khosachquy.com/kinh-doanh-kiem-tien-lam-giau


Yoti là gì? Sử dụng như thế nào để KYC được? Cùng tìm hiểu qua bài viết này nhé. 

 

Yoti là gì? 

Yoti là ID (nhận dạng hoặc danh tính) kỹ thuật số đảm bảo an toàn của bạn. 

Ứng dụng Yoti cung cấp cho bạn một cách an toàn và thuận tiện để chứng minh 

danh tính và thông tin đăng nhập của bạn, trực tuyến và trực tiếp. 

Chỉ bằng điện thoại của mình bạn có thể dụng Yoti để chứng minh danh tính hoặc 

tuổi của bản thân. 

Được thành lập vào năm 2014, Yoti bắt đầu sứ mệnh trở thành nền tảng nhận dạng 

đáng tin cậy của thế giới. Họ cam kết thực hiện những điều khác biệt với các công 

ty công nghệ khác – như hứa sẽ không bao giờ khai thác hoặc bán dữ liệu của bạn. 

Yoti được thiết kế sao cho họ không thể tự chia sẻ dữ liệu ngay cả khi họ muốn. 

Tổ chức nào phê duyệt cho Yoti 

Trong những năm qua, Yoti đã nỗ lực để thu hút tất cả các tổ chức, những người sẽ 

tham gia để đảm bảo Yoti được chấp nhận ở càng nhiều nơi càng tốt. (Danh sách) 

Việc cung cấp Dịch vụ xác minh ID của Yoti được chứng nhận tuân thủ tiêu chuẩn 

quốc tế ISO / IEC 27001: 2013 về bảo mật thông tin. Đây là tiêu chuẩn vàng toàn 

cầu về quản lý an ninh thông tin. Chứng chỉ có giá trị đến ngày 29 tháng 4 năm 

2021. 

Yoti trải qua kiểm toán hàng năm bởi một kiểm toán viên bên ngoài như một điều 

kiện của chứng chỉ ISO 27001, với lần kiểm tra tiếp theo vào tháng 5 năm 2020. 

Yoti có giá bao nhiêu? 

Ứng dụng Yoti miễn phí để tải về và sử dụng. Họ nghĩ bạn không nên trả tiền để 

chứng minh danh tính của mình. 

Yoti kiếm tiền bằng cách tính một khoản phí nhỏ từ các doanh nghiệp để kiểm tra 

danh tính của khách hàng và nhân viên của họ. 

Yoti sẽ không bán thông tin của bạn cho các bên thứ ba để tiếp thị hoặc cho bất kỳ 

mục đích nào khác. Trên thực tế, một khi tài khoản của bạn được xác minh, họ 

https://yoti.zendesk.com/hc/en-us/articles/213164005-Has-Yoti-been-approved-by-any-regulators-and-organisations-


không có quyền truy cập vào thông tin của bạn. Đó là thông tin của bạn và chỉ bạn 

nên chọn người được chia sẻ. 

Nguyên tắc hoạt động của Yoti 

Luôn hành động vì lợi ích của người dùng 

Hội đồng giám hộ của Yoti đảm bảo họ luôn trung thực với các nguyên tắc của 

mình. Yoti cũng là một phần của phong trào B Corp, có nghĩa là Yoti xem xét tác 

động của các quyết định của chính họ đối với người dùng, nhân viên, nhà cung 

cấp, đối tác và môi trường của Yoti. 

Khuyến khích quyền sở hữu dữ liệu cá nhân 

Dữ liệu cá nhân nên chính xác là của mỗi cá nhân. Mọi người nên luôn luôn quyết 

định những thông tin họ muốn chia sẻ với ai khác. 

Cho phép riêng tư và ẩn danh 

Yoti tin rằng mọi người chỉ nên chia sẻ thông tin tối thiểu cần thiết để hoàn thành 

công việc. 

Ví dụ: Một khi ai đó đã thiết lập Yoti của họ, thì chúng ta không cần phải xem chi 

tiết cá nhân của họ làm gì. Vì vậy, Yoti sẽ không làm thế. 

Làm thế nào để Yoti giữ dữ liệu của bạn an toàn? 

Yoti đã thực hiện một cách tiếp cận mới triệt để để bảo vệ dữ liệu cá nhân. Thay vì 

lưu trữ thông tin của bạn dưới dạng một bản ghi trên một cơ sở dữ liệu lớn, họ lưu 

trữ riêng từng phần dữ liệu của bạn. 

Hãy tưởng tượng cơ sở dữ liệu Yoti như một kho tiền ngân hàng. Mỗi phần dữ liệu 

của bạn được chia ra, biến thành dữ liệu không thể đọc được thông qua mã hóa và 

được lưu trữ trong một két an toàn khác nhau.  

Chỉ bạn mới có chìa khóa để truy cập các két này, được lưu trên điện thoại của bạn 

chứ không phải trên cơ sở dữ liệu của Yoti.  

Cách tải ứng dụng Yoti trên điện thoại 

Bạn có thể truy cập website https://www.yoti.com/ và tải ngay ở trang chủ. 

Trên Iphone, Ipad các bạn lên Appstore tìm “yoti” có biểu tượng như sau để tải về. 

https://bcorporation.net/
https://www.yoti.com/


 

Trên các điện thoại Android như Samsung, Oppo, Xiaomi… các bạn lên CHplay 

tìm app như sau để tải xuống. 

 

Cách tạo tài khoản và ID Yoti 

Sau khi tải ứng dụng về mở lên bạn click Create My Yoti để bắt đầu 



 

Chọn Vietnam rồi click Confirm 



 

 

 

Chọn tiếp I understand and… và Confirm để cho phép Yoti sử dụng Sinh Trắc 

Học (biometric) của bạn 



 

Để tạo nhận dạng kỹ thuật số được Yoti xác nhận cần qua 3 bước. 

Bước 1: Bảo mật tài khoản 

Thêm số điện thoại của bạn và mã PIN gồm 5 chữ số để bảo mật tài khoản của bạn. 

Chọn Get Started để bắt đầu bước 1 



 

Thêm số điện thoại của bạn rồi click Send Code 



 

Nhập mã được gửi về tin nhắn của bạn rồi click Verify 



 

Bước 2: Chứng minh bạn là người thật 

Hãy quét 3D khuôn mặt của bạn để chứng minh bạn là người thật và bảo vệ tài 

khoản của bạn. 

Để tiếp tục bước 2 click Continue 



 

 

Cho phép Yoti truy cập quyền quay và chụp ảnh 



 



 

 

 

Ở bước này bạn sẽ được Yoti hướng dẫn cụ thể cách quay và chụp mặt như thế nào 

là hợp lệ. Bạn cứ làm theo hướng dẫn là được nhé. 

Bước 3: Thêm thông tin của bạn 



Thêm Passpost của bạn để thêm thông tin vào Yoti. Thông tin chi tiết của bạn được 

mã hóa thành dữ liệu không thể đọc được mà chỉ bạn mới có thể mở khóa. 

Chọn Star Scan để bắt đầu thêm 

 

Chọn Vietnam rồi click Continue 



 

Hiện tại ở Việt Nam Yoti chỉ cho phép nhập Hộ Chiếu (Passport) Sau này có thể 

nhập CMT, Bằng lái các bạn làm tương tự. 

Chọn Passport dưới cờ Việt Nam 



 

Click Star Scan để quét hộ chiếu 



 

Lưu ý bước này nhớ chọn chỗ đủ ánh sáng, thông tin rõ ràng và bản chính. 

Khi ảnh đã rõ nét và kéo xuống dưới thấy thông tin Yoti tự nhập đúng bản gốc thì 

click Continue còn chưa đúng thì click Scan Again 



 



 
 

Hiện như bảng thông báo thế này tức là đã OK. Chờ một lúc Yoti xác nhận là bạn 

đã có ID kỹ thuật số của mình trên Yoti. 

 

Cuối cùng: Vì các bạn đều là mới tham gia đào Pi nên sẽ có rất nhiều điều bỡ ngỡ 

do vậy hãy tham gia nhóm sau để cùng trao đổi thêm và trợ giúp nhau trong quá 

trình đào Pi: 



https://www.facebook.com/groups/daopinetwork 

Để thuận tiện cho viên trợ giúp anh em nhận được PI mọi người cùng vào 

group zalo sau 

https://zalo.me/g/iqzldf885 

Các bài viêt và chia sẻ sẽ còn cập nhật tại: 

Kinh Doanh Kiếm Tiền Làm Giầu (khosachquy.com) 
 

 

 

https://www.facebook.com/groups/daopinetwork
https://zalo.me/g/iqzldf885
http://khosachquy.com/kinh-doanh-kiem-tien-lam-giau


4.KYC cho Pi Network 
Một ngày đẹp trời các bạn mở Pi ra sẽ có thông báo sau

 

KYC – Know Your Customer là xác minh danh tính người dùng bằng giấy tờ tùy 

thân như Passport, CMND, Căn cước, Slfie… Việc xác mình này để chứng minh 

chủ tài khoản là người thật, không phải tải khoản ảo hoặc của BOT. 

Việc KYC Pi Network để tránh 1 người tạo nhiều tài khoản để chiếm nhiều Pi nhất 

có thể. 

Cách KYC Pi Network như thế nào? 

Khi nhận được yêu cầu KYC, bạn có 24h để thực hiện KYC. 



Nhưng nếu bạn chần chờ, hoặc thoát app Pi, hoặc bấm dấu (x), hoặc bấm Dismiss, 

bạn sẽ không có được 24h để thực hiện KYC đâu. 

Do đó, khi nhận được yêu cầu KYC, trước hết, ít nhất bạn phải làm được 3 bước này 

để giữ lại xuất KYC trong 24h: 

1. Bấm CHECK DOCUMENTS. 

2. Chọn chỗ Country là Vietnam, xong tick cả ba chữ yes, rồi bấm SUBMIT. 

 
3. Lúc này thì Pi mới báo bạn thực sự đã có 24h để thực hiện KYC. Bây giờ thì bạn 

hoàn toàn yên tâm là bạn đã có 24h để thực hiện KYC. 



 
Nếu bạn muốn tiến hành KYC luôn thì bấm tiếp START VERIFYING để tiến hành. 

Nếu bạn bận thì bấm CLOSE, sau đó bạn hoàn toàn tìm lại để tiến hành KYC trong 

menu, profile, Identity verification ( bấm START ở mục này. Nếu không làm đúng 

như trên thì bạn sẽ không tìm thấy mục Identity verification ở đây nữa). 



 

2. Tiến hành KYCSau khi bấm START VERIFYING sẽ hiện lên màn hình như 
hình 5. 

2.1. Nếu bạn chưa tải Yoti về đt, thì chọn Download the Yoti app để tải Yoti 
về, tiến hành đăng ký Yoti, rồi mới xác thực với Pi được. 

2.2. Nếu bạn đã tải Yoti về điện thoại nhưng chưa tiến hành đăng ký Yoti thì 
chọn SETUP YOUR YOTI IDENTITY để tiến hành đăng ký Yoti, rồi mới xác 
thực với Pi. 

2.3. Nếu bạn đã có đăng ký Yoti thành công rồi, bấm KYC WITH YOTI, Yoti 
sẽ tiến hành xác thực cho bạn. 

Để chuẩn bị cho việc KYC các bạn nên hoàn thành YoTi  trước từ bây giờ và 
khi PI gửi yêu cầu KYC đến các bạn chỉ cần xác minh bằng YoTi là xong  



Cuối cùng: Vì các bạn đều là mới tham gia đào Pi nên sẽ có rất nhiều điều bỡ ngỡ 

do vậy hãy tham gia nhóm sau để cùng trao đổi thêm và trợ giúp nhau trong quá 

trình đào Pi: 

https://www.facebook.com/groups/daopinetwork 

Để thuận tiện cho viên trợ giúp anh em nhận được PI mọi người cùng vào 

group zalo sau 

https://zalo.me/g/iqzldf885 

Các bài viêt và chia sẻ sẽ còn cập nhật tại: 

Kinh Doanh Kiếm Tiền Làm Giầu (khosachquy.com) 
 

 

5.Thiết lập vòng tròn bảo mật VTBM 
 

Sau 3 phiên khai thác thì Vòng tròn bảo mật được kích hoạt 

Một trong những công nghệ của Pi Network cho phép khai thác tiền mã hóa từ điện 

thoại thay vì các máy tính cấu hình cao đó là sử dụng các Vòng Tròn Bảo 

Mật (VTBM – Security Circle). 

Bằng việc sử dụng các VTBM này cùng với Giao thức đồng thuận Stellar, đồng tiền 

mã hóa Pi đã được tiếp cận dễ dàng hơn cho mọi người dùng phổ thông trên toàn thế 

giới và trở thành đồng tiền mã hóa có cộng đồng người sử dụng đông nhất hiện nay. 

Trong bài viết này mình sẽ giúp các bạn tìm hiểu về Vòng Tròn Bảo Mật, tác dụng 

các VTBM và các cách tạo ra các VTBM này. 

1. Vòng Tròn Bảo Mật (VTBM) là gì? 
Vòng tròn bảo mật (VTBM) trong Pi Network là vòng tròn tin cậy do mỗi thành viên 

của mạng lưới Pi Network tạo ra. Vòng tròn này bao gồm từ 3 đến 5 người mà thành 

viên tạo ra cho là tin cậy và biết người đó. 

Vòng tròn này có thể được xây dựng từ các thành viên trong gia đình, bạn bè của bạn 

hoặc người đã mời bạn vào hệ thống Pi Network. Đây là những người có độ tin cậy 

cao, sẽ đồng hành cùng bạn trong suốt quãng đường cùng Pi Network. 

 

https://www.facebook.com/groups/daopinetwork
https://zalo.me/g/iqzldf885
http://khosachquy.com/kinh-doanh-kiem-tien-lam-giau


2. Ý nghĩa và tác dụng của VTBM 

2.1. Ý nghĩa của các VTBM 
Bằng việc thiết lập các VTBM, mỗi vòng tròn tin cậy của mỗi cá nhân sẽ góp phần 

xây dựng nên những vòng tròn tin cậy của cộng đồng, và kết nối với nhiều vòng tròn 

bảo mật khác trên toàn cầu tạo nên bản đồ tin cậy của cả hệ thống mạng lưới Pi 

Network. 

Bản đồ tin cậy toàn cầu (Global Trust Graph) này sẽ giúp bảo vệ đồng tiền mã hóa Pi 

khỏi các cuộc tấn công hệ thống trong tương lai. Cùng với mạng lưới các nút mạng, 

các giao dịch lừa đảo phát sinh hay bất kể hành vi nào muốn tấn công, đảo ngược các 

giao dịch, blockchain của hệ thống Pi là không thể. 

Các VTBM này cũng là cơ sở để hệ thống Pi Network phân biệt đâu là người dùng 

thật, đâu là các máy đào (Bot). Có rất nhiều thuật toán được áp dụng, một trong các 

thuật toán này là việc các máy đào (Bot) sẽ tạo ra các VTBM mang tính chất cục bộ 

chỉ tập trung vào 1 cụm các máy nào đó, và rất ít có mặt trong các VTBM từ người 

thật (trong khi 1 người bình thường có thể có mặt trong hàng trăm, hàng ngàn VTBM 

khác nhau) 

Khi bước qua Giai đoạn 3 – Mainnet, toàn bộ hệ thống Pi Network sẽ được phân tán 

trên toàn cầu được vận hành thông qua các nút mạng (hàng trăm ngàn nút mạng). Mỗi 

máy tính cài Node sẽ trở thành các Nút mạng (Node) và Siêu nút mạng (SuperNode). 

Lúc này, các Nút mạng và Siêu nút mạng sẽ sử dụng các VTBM này trong việc xác 

thực tính hợp lệ của các giao dịch, blockchain (chuỗi khối) trong mạng lưới Pi 

Network. 



2.2. Tác dụng tăng tỉ lệ khai thác của VTBM 

 

VTBM ngoài ý nghĩa như trên còn có các tác dụng tăng gần như gấp đôi tỉ lệ khai thác 

Pi cơ bản (Mining Rate) của bạn. Trong công thức tính toán tỉ lệ đào Pi sau đây: 

Tỉ lệ đào Pi = A + B + 25% * C * (A + B). Trong đó: 

 A: Tỉ lệ đào cơ bản, tỉ lệ này đã giảm 4 lần từ 3.1 Pi/ giờ đến mức 0.2 Pi/ giờ như 

hiện nay và sẽ giảm tiếp 1 nửa hoặc giảm về 0 khi số người tham gia đạt các mốc 

10 triệu, 100 triệu. 

 B: Tỉ lệ đào được cộng thêm từ VTM. Mỗi thành viên được bạn thêm vào VTBM tỉ 

lệ này sẽ tăng lên 0.04 Pi/giờ. Điều này có nghĩa B tối đa sẽ là 0.2 Pi/ giờ khi bạn 

thêm 5 thành viên. 

 C = Số người bạn mời vào hệ thống Pi Network đang khai thác Pi (không tính số 

không khai thác/ inactive) 



Ví dụ hiện tại mình đã tạo xong VTBM (100% và được cộng thêm 0.2 Pi/giờ, đã mời 

được 70 người tham gia, trong đó có 50 bạn đang đào Pi, điểm số Pi hiện tại của mình 

sẽ được tính như sau): 

Tỉ lệ đào Pi = 0.2 + 0.2 + 25% * 50 * (0.2 + 0.2)  = 5.4 Pi/ giờ 

Như vậy, tỉ lệ đào Pi được thêm từ VTBM giúp tăng rất nhiều tỉ lệ khai thác Pi. Điểm 

này (B) được cộng trực tiếp vào công thức đào Pi 2 lần, trong đó có 1 lần được nhân 

theo hệ số C là số người bạn mời tham gia hệ thống. 

Do đó, việc đầu tiên sau 3 phiên khai thác Pi (72 tiếng) đó là bạn cần tạo 

ngay VTBM cho mình để đạt được B tối đa 0.2 Pi/ giờ. 

3. Cách tạo các VTBM 

3.1. Cách tạo VTBM 
Sau 3 phiên khai thác Pi (cần ít nhất 72 tiếng nếu bạn khai thác liên tục), bạn sẽ mở 

được vai trò Cộng tác viên – Contributor. Khi này bạn sẽ thấy biểu tượng hình 

khiên  trong giao diện ứng dụng Pi Network. 

 



Lúc này, bạn chưa có số % ở dưới như trong ảnh trên, việc của bạn là cần thêm người 

vào VTBM này bằng cách nhấn vào biểu tượng khiên . Giao diện sau xuất 

hiện 

 

Khi này bạn có 2 cách để thêm thành viên vào VTBM: 

 ADD AN EXISTING PI USER (Thêm từ một thành viên trong Nhóm khai thác): 

Bạn có thể thêm Người mời bạn và Người bạn mời qua nút bấm này. 

 ADD FROM CONTACTS (Thêm từ Danh bạ – Lưu ý rằng Pi cần được cấp 

quyền truy cập Danh bạ của bạn). Khi này bạn hãy lưu danh bạ SĐT của người đã 



tham gia Pi Network mà bạn biết dưới dạng +84982450383, từ nút này bạn hãy 

chọn người đó vào VTBM của mình, lưu ý rằng người này đã xác thực số điện 

thoại rồi bạn nhé) 

3.2. Lưu ý khi tạo VTBM 
Các Pi khi khai thác được tăng thêm từ VTBM mang lại chỉ là của bạn khi các thành 

viên tương ứng trong VTBM tham gia thành công KYC. 

Do đó, khi thêm 1 ai đó vào VTBM của mình bạn cần lưu ý: 

 Xác nhận chính xác họ là người thật (bạn bè, gia đình, người thân, người mời bạn, 

những người có độ tin cậy trong nhóm Facebook..). Chỉ thêm những người mà bạn 

BIẾT và TIN TƯỞNG. 

 Đã được xác thực tài khoản (Facebook, số điện thoại…) 

 Nên là người trong Nhóm khai thác(earning team) của bạn. 

 Sẽ theo bạn đến cùng trong suốt quãng đường đồng hành cùng Pi Network. 

 Có tư cách đạo đức, không có các hành vi xấu (đây là khuyến cáo trực tiếp từ Pi 

Network) 

 Bạn có thể thêm nhiều hơn 5 thành viên, nhưng tỉ lệ tăng thêm khi đào Pi sẽ vẫn tối 

đa là 5 *0.04 = 0.2 Pi/ giờ. Tuy nhiên, mình khuyến khích các bạn thêm nhiều 

người hơn vào VTBM để bảo vệ đồng tiền mã hóa Pi trong tương lai qua việc xây 

nên bản đồ tin cậy toàn cầu. 

4. Có thể tham gia bao nhiêu VTBM? 
Một thành viên có thể tham gia vô số VTBM, trong đó được chia làm 2 loại chính: 

 VTBM do bạn tạo ra: Thường VTBM này sẽ bao gồm người mời bạn (do đây là 

người đầu tiên bạn có thể thêm vào từ ADD AN EXISTING PI USER và mức độ 

tin cậy là khá cao do họ là người đi trước, đã tìm hiểu nhiều hơn bạn về Pi 

Network). 

 VTBM do người khác mời bạn: VTBM bảo mật này lại được chia làm 2 loại: 

1. VTBM của người mời bạn: Khi một người mời bạn, bạn sẽ nằm trong Nhóm 

khai thác (Earning Team) của họ, do đó họ có thể chọn bạn vào VTBM của họ 

từ ADD AN EXISTING PI USER. 

2. VTBM của người khác có SĐT của bạn: Khi bạn chia sẻ Số điện thoại đã dùng 

để tạo tài khoản Pi Network (và đã xác thực), bạn có thể được bất kỳ người nào 

thêm vào VTBM của họ. 

Chúc các bạn thành công với việc tạo VTBM cho riêng mình. Đừng quên nhấn biểu 

tượng  hàng ngày các bạn nhé! 



Cuối cùng: Vì các bạn đều là mới tham gia đào Pi nên sẽ có rất nhiều điều bỡ ngỡ 

do vậy hãy tham gia nhóm sau để cùng trao đổi thêm và trợ giúp nhau trong quá 

trình đào Pi: 

https://www.facebook.com/groups/daopinetwork 

Để thuận tiện cho viên trợ giúp anh em nhận được PI mọi người cùng vào 

group zalo sau 

https://zalo.me/g/iqzldf885 

Các bài viêt và chia sẻ sẽ còn cập nhật tại: 

Kinh Doanh Kiếm Tiền Làm Giầu (khosachquy.com) 
 

 

 

6. Sự khác biệt giữa Pi đào trên di động và Pi Node 
 

Dùng điện thoại di động đào Pi về bản chất chẳng qua chỉ là hoàn thành nhiệm vụ 

"điểm danh hàng ngày" để nhận được năng suất thưởng cố định 0.25 pi /giờ trong 

giai đoạn Pi còn đang được phân phối miễn phí (khuyến mại) lúc ban đầu, nó giống 

như việc ta chơi game sau mỗi lần hoàn thành 1 nhiệm vụ gì đó qua cửa qua bàn lên 

level ... thì đều nhận được tiền thưởng  (coin, xu) trong game thôi - 

 

Điều này tương tự như việc dùng Máy tính PC, Laptop để đào bitcoin năm xưa 

(2008-2009)- khi đó, để "đào được bitcoin" thì máy tính để bàn bị bắt buộc phải "giải 

những bài toán cao cấp vô nghĩa vô nghiệm tốn điện năng vô cùng" mục đích cuối 

cùng cũng chỉ là vẽ ra cho có việc để hoàn thành nhiệm vụ và đạt được năng suất 

thưởng miễn phí 50 bitcoin/ngày - còn ngày nay Picoin chỉ cần bắt ta dùng di động 

điểm danh là đủ không cần phải giải các bài toán khó đánh đố nhau như Bitcoin năm 

xưa ... 

--------     

Khác với ĐTDĐ chỉ dùng để điểm danh nhận Picoin hàng ngày, các máy tính để bàn 

hoặc laptop chạy PI NODE (hoặc Bitcoin node cũng thế) giữ chức năng MÁY CHỦ 

PHÂN TÁN mới chính là linh hồn thực sự của 1 hệ thống blockchain phi tập trung  

 

Hệ thống Pi Node gồm hàng vạn máy chủ nhỏ (số node mạng của Pi đang nhiều gấp 

rưỡi Bitcoin và có khả năng sẽ tăng lên hàng triệu node khi Pi chính thức ra mắt vào 

2022) có vai trò ngang hàng nhau máy nào cũng có thể góp sức vào việc xác nhận 

(bằng vòng tròn bảo mật) và xử lý các giao dịch chuyển nhận Pi và tự mình lưu trữ 
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dữ liệu về ổ cứng của chính mình một bản sao sổ cái kế toán chung để các máy nơi 

khác so sánh đối chiếu bất cứ khi nào cần thiết ...  

Khi một Hacker muốn tấn công hoặc tìm cách gian lận mục đích làm sai lệch kết 

quả của giao dịch chuyển Pi bất kỳ hoặc làm sai lệch thông tin lưu giữ trên sổ cái kế 

toán, anh ta sẽ phải tấn công đồng thời cùng 1 lúc >51% con số hàng triệu máy chủ 

phân tán đang chạy PI NODE song song trên khắp thế giới để chỉnh sửa và chèn dữ 

liệu giả mạo vào thì kết quả giao dịch giả mạo đó mới được toàn hệ thống chấp nhận 

- Điều này là bất khả thi đối với bất cứ 1 hacker sừng sỏ hoặc bất cứ cá nhân tổ chức 

quyền lực nào muốn thay đổi thêm bớt sửa xoá nội dung ghi trên sổ cái kế toán hoặc 

giả mạo các kết quả giao dịch đã diễn ra ... 

---- 

Như vậy, đến đầu năm 2022, khi Pi chính thức ra mắt và lên mạng chính mainnet 

với tốc độ đào về 0 (không còn miễn phí nữa) thì cách duy nhất để sở hữu đồng Pi 

lúc này chỉ còn là Bỏ tiền giấy ra để đổi lấy Pi hoặc CHẠY PI NODE ĐỂ ĂN PHÍ 

XỬ LÝ GIAO DỊCH CHO PI (giống hệt như những ai đang chạy bitcoin node bây 

giờ) 

... 

NHƯ VẬY, CHẠY PI NODE CHÍNH LÀ CÁCH KIẾM PI CÒN LẠI DUY NHẤT 

SAU NÀY KHI PI HẾT CÒN ĐƯỢC CHO KHÔNG MIỄN PHÍ NHƯ BÂY GIỜ 

NỮA  

Cuối cùng: Vì các bạn đều là mới tham gia đào Pi nên sẽ có rất nhiều điều bỡ ngỡ 

do vậy hãy tham gia nhóm sau để cùng trao đổi thêm và trợ giúp nhau trong quá 

trình đào Pi: 

https://www.facebook.com/groups/daopinetwork 

Để thuận tiện cho viên trợ giúp anh em nhận được PI mọi người cùng vào 

group zalo sau 

https://zalo.me/g/iqzldf885 

Các bài viêt và chia sẻ sẽ còn cập nhật tại: 

Kinh Doanh Kiếm Tiền Làm Giầu (khosachquy.com) 
 

 

 

7.Cách cài Pi Node trên Windows 10 
Hiện tại Core Team đã phát hành bản Node Beta 0.1.0 chuẩn bị cho giai đoạn chạy 

Testnet sắp tới. Sau đây Pivn xin hướng dẫn cách cài đặt Node và mở Port mạng cho 
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Pi Node trên win 10. Với các bạn dùng hệ điều hành khác có thể xem và làm tương 

tự.  

Tải và cài đặt Node Beta 

Để tải về bản mới nhất mình khuyên các bạn nên vào trực tiếp trang chủ của Pi 

Network để tải. Tuyệt đối không vào các trang chia sẻ khác đề phòng bị gắn mã độc 

mất tài khoản Pi, mất Pi coin các bạn đã đào. 

Truy cập web https://node.minepi.com/node/ chọn bản Mac hoặc Windows để tải. 

 
Sau khi tải về các bạn mở và cài đặt như các phần mềm khác rồi mở lên sẽ thấy như 

sau: 

https://node.minepi.com/node/


 

 

Chọn Login để tiếp tục 



 

Ở đây sẽ hiện mã kết nối cho Pi App 



 

Mở Pi App trên điện thoại vào phần Node 

https://pivn.app/mine/huong-dan-tai-pi-network-ban-moi-nhat/


 

Trên điện thoại nhập code hiện ở Node mấy tính và ấn Confirm 



 

Trên điện thoại hiện thế này tức là bạn đăng nhập Node máy tính OK 



 

Trên máy tính hiện đúng thông tin tài khoản của bạn như hình thì click tiếp vào Node 



 

Nếu bạn đã đăng ký chạy Node hoặc SuperNodes trước đây và bây giờ được duyệt thì 

click Continue để tiếp tục 

Tải và cài đặt Docker 

Sau khi click Continue, để chạy được Node bạn phải cài Docker và mở Port mạng. 

Docker cũng chỉ là phần mềm giả lập máy ảo nên tải và cài đặt rất dễ. 



 

Click mũi tên để xem thông tin 



 

Các bạn click vào mũi tên để tải Docker cho Win 10 

Với các bản Windows khác các bạn chọn Toolbox. Hoặc vào trực tiếp trang chủ Docker 

để chọn bản tương ứng tải về. https://www.docker.com/products/docker-desktop Các 

bạn chú ý là chỉ cần tải về bản phù hợp với hệ điều hành đang dùng. Không cần phải 

đăng ký gì nhé. 

https://www.docker.com/products/docker-desktop


 

Đây là hình ảnh sau khi tải và cài đặt Docker thành công. Click vào mũi tên để khởi 

động lại máy 

Lưu ý, sau khi khởi động lại máy tính sẽ tự động mở Pi Node và Docker. Nếu không tự 

mở các bạn sẽ tự mở Docker lên nhé. Nhớ lần đầu mở sẽ hiện cảnh báo sau. Các bạn 

phải chọn cấp quyền truy cập mạng cho Docker. 



 

Các bạn tích như hình và click Allow access nhé 



 

Hình cá voi Docker tích xanh là đã cài thành công 

 

Thiết lập IP tĩnh cho máy chạy Node 

Bước 1: Tìm địa chỉ Default Gateway để nắm bắt dải IP của mình. 

Tiếp theo, nhấn tổ hợp phím Windows – R nhằm mở hộp thoại Run rồi gõ cmd. 



Thiết lập IP tĩnh cho PC 

Tại đây, bạn viết lệnh  ipconfig rồi tìm đến Default Gateway để lấy địa chỉ. 

Thiết lập IP tĩnh trên 

Windows 

Đây địa chỉ Default Gateway của máy hướng dẫn ( 192.168.1.1), nếu máy bạn là 

modem khác hoặc nếu bạn dùng 2 modem, thì Default Gateway sẽ thay đổi. 

Trường hợp không tìm được Defaut Gateway, hãy cắm lại cáp mạng hoặc reset lại 

modem của máy. 

Bước 2: Cũng tại  hộp thoại Run, gõ ncpa.cpl và Network Connection. 



Cách thiết lập IP tĩnh trên 

win 10 

Nhấn chuột phải và chọn Properties. 

Cách thiết lập IP 

tĩnh cho PC 

Tại đây bạn chọn Internet Protocol Vesion 4(TCP/IPv4) và chọn tiếp Properties. 



Hướng dẫn thiết lập IP tĩnh trên 

máy tính 

Tiến hành nhập thông tin như hướng dẫn bên dưới. Số “15” trong dải wifi cung cấp 

là số bất kỳ và không được trùng lặp, nếu người khác nắm được thông tin này bạn 

sẽ không truy cập được mạng. 

Cuối cùng chọn OK để hoàn tất. 



 
Hướng dẫn cách thiết lập IP tĩnh trên máy tính 

Như vậy chúng tôi vừa hoàn thành hướng dẫn các bạn thiết lập ip tĩnh win 10 

Như ở đây số 192.168.1.15 ta có thể thay bằng 192.168.1.59 để khớp với IP phần 

tiếp theo hoặc có thể tùy bạn dặt nhưng nhớ là phần mở port mạng dưới đây phải 

dùng IP này 

 

Mở Port mạng trên Router 

Đây là bước khá rắc rối và phụ thuộc vào nhà mạng bạn đang dùng. Mình hướng dẫn 

mạng FPT với các mạng VNPT hay Viettel các bạn có thể làm tương tự. 



 

 

Đầu tiên các bạn click Check Now để xem thông tin 

Bạn có thể thấy tất cả các cổng cần thiết cho Pi Node đều NOT OPEN. Nếu OPEN thì 

quá may mắn cho bạn đã mở sẵn chỉ cần ok thôi. Để mở các bạn vào địa chỉ Modem, 

Router của mạng của bạn, thường là 192.168.1.1 hoặc 192.168.0.1 



 

Các bạn điền User và Pass và Login 

Thông tin này thường dán sau mặt sau Modem hoặc trong hợp đồng mạng. Nếu không 

tìm thấy bạn có thể gọi tổng đài. 

 



 

Sau khi vào được Router bạn chọn Security Setup rồi chọn Port Forwarding 

 

Đây bảng các bạn cần làm đúng các bước 1-2-3 như sau: 



 

1. Chọn đúng IP máy tính các bạn đang cài Pi Node 

2. và 3. Ghi đúng Port cần mở 31400 đến 31409 

4. Click add 

Lưu ý: Ở modem FPT các bạn phải làm lần lượt 10 lần từ 31400 đến 31409. Mình có tìm 

hiểu ở VNPT phần (2) có Star và End giống (3) nên chỉ cần nhập dãy add 1 lần là được. 



 

Sau khi add đủ dãy như này là ok 



 

Quay lại Pi Node Check Now lần nữa nào. Open hết rồi nhé. Continue thôi 

Nếu trong trường hợp tất cả các port đều vẫn chưa open thì các bạn gọi lên tổng đài 

mạng yêu cầu mở port để tôi cài camera họ sẽ mở cho .Đặc biệt là mạng FPT 100% phải 

gọi lên mới được.Còn trường hợp port mở port không không sao cả do mạng của bạn 

đang Lag chỉ cần check vài lần sẽ ổn 

Các bạn chú ý giúp mình đoạn này. Nếu check vẫn Close nghĩa là nhà mạng đang khóa 

modem. Bạn phải gọi lên tổng đài yêu cầu mở cho mình. Sau đó check lại là được nhé. 



 

Ten tèn chúc mừng bạn đã bật Node thành công trên Pi Node máy tính 

Thông thường để được duyệt node các bạn sẽ mất 2-3 ngày bật máy liên tục khi được 

chấp nhận node các khối sẽ về như sau. 



 
Chú ý là khi các bạn khởi đông máy hoặc tắt máy cần tắt nút hồng kia đi và duy trì 

khả năng bật máy cao nhất có thể 

Nếu không thấy khối về là block number thì các bạn cần check lại xem đã click wsl2 

trong đoc chưa 



 
WSL 2 phải được tick như vậy thì khối bloc mới về 

 

Cuối cùng: Vì các bạn đều là mới tham gia đào Pi nên sẽ có rất nhiều điều bỡ ngỡ 

do vậy hãy tham gia nhóm sau để cùng trao đổi thêm và trợ giúp nhau trong quá 

trình đào Pi: 

https://www.facebook.com/groups/daopinetwork 

Để thuận tiện cho viên trợ giúp anh em nhận được PI mọi người cùng vào 

group zalo sau 

https://zalo.me/g/iqzldf885 

Các bài viêt và chia sẻ sẽ còn cập nhật tại: 

Kinh Doanh Kiếm Tiền Làm Giầu (khosachquy.com) 
 

Chú ý: Liên hệ để được hỗ trợ 
 

Vì thời gian không cho phép nhiều nên những anh chị em nào dùng mã mời của 

tôi “chiennd1985” tôi sẽ hỗ trợ anh chị em KYC,YOTI, cài Pi node và cấu hình 

tới khi nào thành công có thể liên hệ với tôi qua zalo 0946886286 để được tôi hỗ 

trợ cho tới khi bạn đươc KYC  
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