
Web3 tốt cho những việc gì? 
Nếu bạn tự hỏi Internet mới tốt cho việc gì, bạn đã đến đúng nơi. 

Web 3 mới có khả năng khắc phục các sự cố của Web 1.0 và Web 

2.0. Nó cũng có thể tạo ra một phiên bản Internet mới và tốt hơn.  

Tạo tiền của riêng bạn 

Có nhiều cách để kiếm tiền trên Web3. Một trong những phương 

pháp phổ biến nhất là phát triển các ứng dụng phi tập trung hoặc 

Dapps. Đây là những chương trình cho phép người dùng cộng tác 

để tạo ra hệ sinh thái trực tuyến. Chúng cũng có thể được phân 

phối thông qua phương tiện truyền thông xã hội và các hệ thống 

mạng khác. Quá trình này được gọi là tiền điện tử.  

Một cách để làm điều này là đầu tư vào mã thông báo tiền điện tử. 

Mặc dù đây là một khoản đầu tư dài hạn tuyệt vời, nhưng nó có thể 

có rủi ro. Trước khi bỏ tiền vào một dự án kinh doanh mới, bạn 

luôn nên tham khảo ý kiến của một chuyên gia đầu tư. 

Một lựa chọn khác là mua cổ phiếu. Đây có thể là một cách tuyệt vời 

để đa dạng hóa danh mục đầu tư của bạn và kiếm thu nhập thụ động. 

Điều này đặc biệt đúng nếu bạn đang tìm kiếm một cách an toàn để 

phòng ngừa lạm phát. Bạn có thể xem các trang web như FinViz 

hoặc Crunchbase để tìm cổ phiếu phù hợp với nhu cầu của mình.  

Một lựa chọn khác là mua cổ phiếu trên thị trường tư nhân. Thị 

trường tư nhân thường là nền tảng trực tuyến cho phép các nhà 

đầu tư mua cổ phần trong các công ty tư nhân. Thông thường, 

những thứ này mang lại nhiều lợi nhuận hơn so với các sàn giao 

dịch chứng khoán truyền thống. 

Có rất nhiều phương pháp khác mà bạn có thể sử dụng để kiếm 

tiền trên Web3. Chúng bao gồm tạo Dapp, đầu tư vào tiền điện tử 

và đầu tư vào thị trường tư nhân. Một vài trong số các phương 

pháp này thậm chí có sẵn thông qua các nền tảng dành cho nhà 

phát triển.  



Bằng cách xây dựng và duy trì một hệ sinh thái trực tuyến, bạn có 

thể gặt hái những phần thưởng từ một mạng Internet phi tập trung 

và thịnh vượng. Đảm bảo theo dõi các sự kiện toàn cầu để  tối đa 

hóa phần thưởng của bạn. 

Cách tốt nhất để kiếm tiền trên Web3 là dành thời gian nghiên cứu 

dự án và tìm cơ hội phù hợp với bạn. Như đã nói, bạn nên kiểm tra 

các công cụ tốt nhất hiện có để tìm một dự án tuyệt vời. Nếu bạn 

không có thời gian để tự mình làm tất cả, hãy tìm đến một công ty 

giao dịch tiền điện tử. Một số công ty cung cấp các khóa đào tạo 

về tiền điện tử để giúp bạn bắt đầu. Và nếu bạn quyết định nhảy 

vào thế giới tiền điện tử, hãy đảm bảo sử dụng công cụ tốt nhất 

cho công việc. Đầu tư vào một tài sản tiền điện tử là một cách 

tuyệt vời để đa dạng hóa danh mục đầu tư của bạn.  

Khắc phục sự cố vốn có trong cả Web 1.0 và 2.0  
Đối với các doanh nghiệp, cuộc cách mạng Web 2.0 đã thay đổi cách 

họ kinh doanh. Với công nghệ này, họ có thể tương tác với người 

tiêu dùng dễ dàng hơn. Họ cũng có thể thu thập, trao đổi và phân 

phối thông tin. Điều này giúp các doanh nghiệp dễ dàng tiếp cận 

nhiều khách hàng hơn và kiếm được nhiều lợi nhuận hơn. Hơn nữa, 

với sự phát triển của các mạng xã hội, họ có thể hưởng lợi từ trí tuệ 

tập thể. Vậy, sự khác biệt giữa Web 1.0 và Web 2.0 là gì?  

Web 1.0 là phiên bản gốc của Internet hoặc web "chỉ được dùng để 

đọc". Nó được tạo ra để cho phép người tiêu dùng truy cập nội 

dung. Các trang web này bao gồm Yahoo!, MySpace, LiveJournal 

và Google. Trang web có thể được sử dụng bởi bất kỳ cá nhân nào 

và thậm chí khách hàng có thể tải xuống nội dung để sử dụng cho 

riêng họ. Tuy nhiên, trang web không cho phép người dùng bình 

luận hoặc bày tỏ ý kiến của họ. 

Web 2.0 là một phiên bản cải tiến khác của web chỉ để đọc. Thay 

vì sử dụng nội dung tĩnh, Web 2.0 tập trung vào nội dung động, do 

người dùng tạo. Kết quả là, Internet có thể cung cấp cho người 

dùng trải nghiệm người dùng phong phú. Ngoài ra, nội dung được 

cập nhật thường xuyên hơn, có nghĩa là nó liên tục thay đổi.  



Một ưu điểm khác của Web 2.0 là nó được xây dựng để tương 

thích với các hệ thống khác. Điều này có nghĩa là nó có thể được 

truy cập thông qua nhiều thiết bị, bao gồm máy tính để bàn, máy 

tính xách tay và điện thoại di động. Do đó, người dùng có thể thực 

hiện các giao dịch tài chính và chia sẻ thông tin với những người 

khác thông qua web. 

Sự phổ biến của điện thoại di động là một yếu tố chính trong sự 

phát triển của Web 2.0. TikTok và các ứng dụng di động khác đã 

giúp Internet dễ tiếp cận hơn. Nhưng, bất chấp điều này, nó vẫn 

còn một chặng đường dài để đi. Vẫn còn một số thách thức, chẳng 

hạn như nhận dạng giọng nói. 

Các doanh nghiệp nhỏ đang phải đối mặt với những thách thức lớn 

nhất trong việc phát triển các trang Web 2.0. Hầu hết trong số họ 

không thể thiết kế, phát triển và duy trì trang web của họ. Một số 

trở ngại lớn nhất bao gồm chi phí hỗ trợ kỹ thuật và duy trì trang 

web. Ngay cả khi một doanh nghiệp nhỏ có thể chi trả cho một nhà 

phát triển, ngân sách của nó có thể không đủ.  

Khi nói đến internet, bạn cần biết cách chọn tùy chọn phù hợp cho 

doanh nghiệp của mình. Lựa chọn giữa Web 1.0 và Web 2.0 là vấn 

đề quyết định cái nào có lợi hơn cho doanh nghiệp của bạn.  

Tạo ra một thế giới khan hiếm nhân tạo  
Nếu bạn chưa quen với Web3, thì đó là một công nghệ mới cho 

phép sở hữu các bit thông tin thông qua các phương pháp mã hóa 

thông minh. Nó tương tự như sở hữu những thứ trong thế giới 

thực. Điều này tốt cho nền kinh tế. Thế giới kỹ thuật số cũng có thể 

được sử dụng để tạo ra một loại phong phú mới.  

Mua và bán bất động sản ảo là một ví dụ phổ biến của Web3. 

Người dùng có thể bán hoặc mua đất trong thế giới ảo và  có thể 

cho người dùng khác thuê. Họ có thể xây những ngôi nhà đẹp 

bằng chìa khóa riêng. Ngoài ra, họ có thể kiếm được phần thưởng 

khi chơi trò chơi. 



Web3 cũng đang được khám phá bởi ngành công nghiệp giải trí. 

Chẳng hạn, Justin Bieber đã tổ chức một buổi  hòa nhạc kéo dài 30 

phút trong một thế giới ảo được hỗ trợ bởi Web3. Các nghệ sĩ khác 

đã biểu diễn trong thế giới ảo, bao gồm Grimes và Beeple. Một 

công ty truyền thông thuộc sở hữu của Trung Quốc đang có kế 

hoạch thuê một nghệ sĩ để chuyển đổi phương  tiện truyền thống. 

Đây chỉ là một số cách mà lớp Web3 có thể giúp tạo ra một thế giới 

khan hiếm giả tạo. Tuy nhiên, loại khan hiếm này không chỉ giới 

hạn trong nền kinh tế. Nó cũng có thể được tìm thấy trên internet, 

nơi người dùng có thể sở hữu tác phẩm  nghệ thuật mà họ có thể 

trưng bày và bán. 

Đây là một cách tuyệt vời để các thương hiệu tương tác với khách 

hàng của họ. Họ không chỉ có thể quảng bá tác phẩm nghệ thuật 

của mình mà còn có thể thưởng cho họ các mã thông báo để mở 

khóa các tính năng và giải thưởng đặc biệt. Sử dụng công nghệ 

này sẽ giúp tạo ra một cộng đồng và tăng khả năng duy trì. Khi 

càng có nhiều người sử dụng Web3 để mua và trưng bày tác phẩm 

nghệ thuật, nó sẽ cho phép tạo ra một loạt ngành công nghiệp 

hoàn toàn mới. 

Web3 sẽ chuyển đổi tiếp thị kỹ thuật số. Các công ty cần lắng nghe 

khách hàng của họ và tìm hiểu xem họ muốn gì. Họ cần hiểu dữ 

liệu và học cách sử dụng nó để hiển thị đúng nội dung ở đúng nơi 

vào đúng thời điểm. 

Nếu bạn muốn tìm hiểu thêm về Web3, hãy theo dõi tài khoản 

twitter @Developer_DAO. Tìm hiểu về các công nghệ đằng sau 

Web3 và tham gia cuộc cách mạng! Hãy thay đổi bộ mặt của 

Internet! Tôi tin rằng Web3 sẽ là một trong những đổi mới lớn nhất 

của thập kỷ tới! 

Tạo ra một phiên bản tốt hơn của internet  
Web3 là thế hệ tiếp theo của Internet, một trang web mở phi tập 

trung dựa trên công nghệ chuỗi khối. Nó đại diện cho một đặc tính 

lý tưởng nhằm mang lại những ngày đầu của Internet, đồng thời 

hướng tới tương la i. 



Mục tiêu của Web3 là tạo ra một phiên bản internet tốt hơn, tự chủ 

và minh bạch. Đây là một sự thay đổi lớn so với internet hiện tại. 

Trước đây, người dùng buộc phải dựa vào các công ty lớn, tập 

trung. Giờ đây, người dùng có thể sở hữu dữ liệu của họ và tham 

gia quản trị giao thức. 

Điều này là do web3 sẽ giúp mọi người có thể truy cập internet. 

Người dùng sẽ có thể truy cập dữ liệu từ các thiết bị như điện 

thoại thông minh. 

Hơn nữa, người dùng sẽ có toàn quyền kiểm soát dữ liệu của họ và 

có thể tương tác với máy tính và các máy khác. Điều này sẽ cho phép 

họ điều hướng bằng tai nghe VR/AR và các thiết bị tương tác khác.  

Web3 cũng dựa trên hệ thống bảo mật chuỗi khối. Kết quả là, 

internet sẽ được tin cậy hơn. Hơn nữa, người dùng Web3 sẽ có 

khả năng trở thành cổ đông trên internet. Họ sẽ kiếm được mã 

thông báo cho những đóng góp. Những mã thông báo này có thể 

được sử dụng để bỏ phiếu cho các quyết định.  

Web3 cũng sẽ được hỗ trợ bởi các công cụ AI và Máy học (ML). 

Những điều này sẽ làm cho mạng Web3 thông minh hơn và có khả 

năng mở rộng. Ví dụ, họ sẽ có thể chạy các chương trình thông 

minh để trợ giúp người dùng. 

Ngoài ra, sẽ có kết nối ngang hàng, cho phép người dùng chia sẻ 

dữ liệu dễ dàng và an toàn hơn. Internet of Things cũng sẽ tạo ra 

các loại thiết bị thông minh mới. 

Web3 vẫn đang ở giai đoạn đầu, nhưng đã có tiếng vang xung 

quanh nó. Thậm chí có những công ty công nghệ lớn đã nhảy vào 

ý tưởng này. Tuy nhiên, nó có khả năng thu hút sự chỉ trích vì quy 

mô của nó. 

Một vấn đề khác là sự giám sát của chính phủ.  Mạng Web3 sẽ 

được tự động hóa thông qua các hợp đồng thông minh. Với công 

nghệ này, mạng sẽ có thể thực hiện các giao dịch vi mô. Khi những 

thứ này được kết hợp với các chuỗi khối, mạng sẽ có thể tương 

tác được. 



Cuối cùng, sự thành công của Web3 sẽ phụ thuộc vào việc các hệ 

thống này được xây dựng tốt như thế nào. Các chuyên gia đồng ý 

rằng chìa khóa thành công của Web3 là việc áp dụng các ứng dụng 

dựa trên chuỗi khối. 


