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Κίνητρο: Το DeFi είναι περίπλοκο!  
Σήμερα μεγάλο μέρος του ανεπτυγμένου κόσμου λειτουργεί σε ένα περιβάλλον, όπου οι κάτοχοι 

τραπεζικών καταθέσεων αναμένουν σχεδόν μηδενικό ή ακόμη και αρνητικό επιτόκιο στους 

τρεχούμενους λογαριασμούς τους, σε ρυθμιζόμενα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα. 

Ωστόσο μακριά από τον παραδοσιακό χρηματοοικονομικό κλάδο υπάρχει μια εναλλακτική, μία 

αποκεντρωμένη χρηματοπιστωτική αγορά και ονομάζεται DeFi. Όταν μια παραδοσιακή τράπεζα 

δυσκολεύεται να πληρώσει έως και 1% σε καταθέσεις - οι πλατφόρμες δανεισμού DeFi και 



κρυπτονομισμάτων (μερικές ελέγχονται, άλλες όχι) ενώ μερικές φορές προσφέρουν 8-12% ΕΠΑ 

ή ακόμα περισσότερο, που αναμένεται σε καταθέσεις σταθερών νομισμάτων.  

Παρά τις τεράστιες ανταμοιβές που προσφέρει, το DeFi είναι περίπλοκο και ενέχει κινδύνους. 

Πολλοί χρήστες θα προσπαθήσουν να αντισταθμίσουν τον κίνδυνο, αλληλεπιδρώντας με το 

οικοσύστημα DeFi μέσω πολλαπλών πλατφόρμων. 

Ωστόσο η δημιουργία, η παρακολούθηση και το κλείσιμο θέσεων, κατά την προσπάθεια 

μεγιστοποίησης των αποδόσεων και ελαχιστοποίησης του κινδύνου, δεν είναι εύκολο για 

οποιονδήποτε χρήστη. Η επανεξισορρόπηση των χαρτοφυλακίων περιουσιακών στοιχείων, η 

αποφυγή πολλαπλών διανυσμάτων κινδύνου, η διαχείριση των τιμών του φυσικού αερίου, τα 

τέλη της πλατφόρμας, η πτώση της απόδοσης, η προσωρινή απώλεια και πολλοί άλλοι 

παράγοντες, καθιστούν δύσκολη τη διαδικασία, ακόμα και για προχωρημένους χρήστες να 

χρησιμοποιούν και να αντιλαμβάνονται με συνέπεια τις αποδόσεις DeFi. 

Επιπλέον, μεγάλο μέρος του DeFi έχει σχεδιαστεί για να δίνει προτεραιότητα και να διασφαλίζει 

το απόρρητο των χρηστών και παρόλο που οι ρυθμιστικές αρχές δεν έχουν ενεργήσει ακόμα 

δημόσια κατά του DeFi, αυτό είναι προβλεπόμενο και μπορεί να αλλάξει στο μέλλον. 

Πιστεύουμε ότι υπάρχει άμεση ανάγκη για λύσεις ταυτοποίησης και διαπιστευτηρίων που 

επιτρέπουν τη συμμόρφωση με τους κανονισμούς σε όλον τον οικονομικό κλάδο των 

αποκεντρωμένων δικτύων. Ωστόσο αυτή η ρύθμιση σε βάρος του απορρήτου των χρηστών δεν 

είναι η καλύτερη λύση. 

Συνεπώς για τη μελλοντική επιτυχία του DeFi, πιστεύουμε ότι η κοινότητα πρέπει να ωθήσει την 

εξέλιξη του DeFi προς ένα οικοσύστημα συμβατό με τους κανονισμούς, το οποίο θα 

εξακολουθεί να σέβεται το απόρρητο των χρηστών. 
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Σύνοψη: Απλοποίηση της Ιστοσελίδας Συγκέντρωσης 

DeFi  

Το KeyFi.com στοχεύει στην παροχή προς στους χρήστες μιας βολικής διασύνδεσης που 

συγκεντρώνει πολλαπλές πλατφόρμες DeFi, όπως τα Compound, Aave και Uniswap, ενώ 

παρέχει επίσης λειτουργίες επανεξισορρόπησης περιουσιακών στοιχείων που υποστηρίζονται 

από ΤΝ. Μια συγκέντρωση εξωτερικών πηγών δεδομένων και στατιστικής ανάλυσης επιτρέπει 

στους χρήστες να προσδιορίζουν εύκολα τις καλύτερες επιλογές και τις στρατηγικές 

επανεξισορρόπησης. 

Επιπλέον, το KeyFi.com ενσωματώνει τα διαπιστευτήρια SelfKey για να επιβραβεύσει τους 

χρήστες για τη χρήση της πλατφόρμας με μάρκες KEYFI. Η ενσωμάτωση των διαπιστευτηρίων 

SelfKey μπορεί ουσιαστικά να προετοιμάσει την πλατφόρμα DeFi προς συμμόρφωση με τους 

κανονισμούς, ελαχιστοποιώντας την κοινή χρήση προσωπικών δεδομένων. 



Είναι επίσης δυνατό τα διαπιστευτήρια DeFi να μπορούν να επαναχρησιμοποιηθούν σε άλλες 

πλατφόρμες, δημιουργώντας ευρύτερη υιοθέτηση μιας ταυτότητας που βασίζεται σε 

αυτοκυριαρχία και για άλλες πλατφόρμες DeFi.  

KeyFi.com: Μεγιστοποίηση Αποδόσεων, 

Ελαχιστοποίηση Κινδύνων 

Σύνοψη λειτουργιών 

 ● Εργαλεία DeFi για τη συγκέντρωση πολλαπλών πλατφόρμων DeFi μαζί με δεδομένα 

και αναλυτικά στοιχεία σε έναν απλό πίνακα ελέγχου. 

● Διαμόρφωση ανοχής κινδύνου και αυτοματοποιημένη επανεξισορρόπηση μέσω 

προγνωστικής μεγιστοποίησης των επιτοκίων, με τη βοήθεια ΤΝ, εκπαιδευμένης σε 

μεγάλα σύνολα δεδομένων ιστορικού. 

● Υπολογισμός πτώσης απόδοσης επιτοκίων, ρευστότητας της πλατφόρμας, κόστους 

αερίου και λήψη ειδοποιήσεων σύμφωνα με μια σειρά δεδομένων. 

● Κερδίστε ανταμοιβές χρήσης και συνεισφέρετε στην λήψη αποφάσεων με τις μάρκες 

διακυβέρνησης KEYFI. Επανεξισορροπητής Χαρτοφυλακίου 

Το KeyFi βασίζεται σε ένα σύνολο έξυπνων συμβολαίων μεσολάβησης που επιτρέπουν 

την ομαδοποίηση πολλαπλών συναλλαγών, επιτρέποντας στο χρήστη να εκτελεί 

πολύπλοκες λειτουργίες διαχείρισης περιουσιακών στοιχείων, χωρίς να χρειάζεται να 

εκτελεί κάθε συναλλαγή ξεχωριστά. Αυτά τα συμβόλαια μεσολάβησης μπορούν να 

επιτρέψουν συγκεκριμένες στρατηγικές διαχείρισης περιουσιακών στοιχείων εκ μέρους 

των χρηστών, χωρίς να έχουν χρήματα για λογαριασμό των κατόχων των περιουσιακών 

στοιχείων. 
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Επιπλέον πολλαπλές πηγές δεδομένων συγκεντρώνονται για να παρέχουν πολύτιμες 

πληροφορίες και να βοηθήσουν τους χρήστες στις αποφάσεις τους για τις δικές τους 

στρατηγικές διαχείρισης περιουσιακών στοιχείων. 

Συνοπτικά: 

 ● Το ΔΠΕ των δεδομένων εμφανίζει σύγκριση των πλατφόρμων υψηλότερης απόδοσης 

με τις καλύτερες τιμές. 

● Οι τιμές οργανώνονται ανά περιουσιακά στοιχεία και πλατφόρμες με την επιλογή 

φιλτραρίσματος σταθερών νομισμάτων. 

● Ο χρήστης έχει χειροκίνητο έλεγχο της επανεξισορρόπισης. 

● Η ΤΝ προβλέπει αποκλίσεις για μελλοντικές τιμές. 

● Αυτόματη εκτίμηση του κόστους αερίου για τις συναλλαγές επανεξισορρόπησης. 

● Εκτίμηση πιθανής μείωσης απόδοσης επιτοκίων (ειδικά για μεγάλες καταθέσεις). 

Ανταμοιβές 

Οι μάρκες KEYFI προσφέρουν έναν μηχανισμό για την αποκεντρωμένη διακυβέρνηση 

της πλατφόρμας KeyFi.com. Οι κατάλληλοι χρήστες που διαθέτουν διαπιστευτήρια 



SelfKey, ανταμείβονται με μάρκες KEYFI όταν συνεισφέρουν στην πλατφόρμα KeyFi 

παρέχοντας ρευστότητα ή επενδύοντας. 

Λογαριασμός Pro 

Εκτός από τις βασικές λειτουργίες που προσφέρει ο δωρεάν λογαριασμός, υπάρχει και η 

επιλογή λογαριασμού Pro με πρόσβαση για τους χρήστες σε περισσότερα δεδομένα και 

προηγμένα αναλυτικά στοιχεία, καθώς και απεριόριστες ειδοποιήσεις. Οι λογαριασμοί 

pro ενδέχεται να χρησιμοποιούν διαπιστευτήρια συνδρομής on-chain για να περιοριστεί 

η πρόσβαση. 

Απαιτούνται Διαπιστευτήρια 

Για να αποκτήσετε πρόσβαση σε ορισμένα σημεία της εφαρμογής, απαιτείται έγκυρο 

διαπιστευτήριο SelfKey. Αυτό περιλαμβάνει πρόσβαση σε συμβόλαια μεσολάβησης και 

τυχόν συμβόλαια ανταμοιβής μαρκών KEYFI. 
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Αρχιτεκτονική Γενικών Στοιχείων 

Ενσωμάτωση Διαπιστευτηρίων SelfKey 

Προκειμένου να παρέχεται ένα πλαίσιο συμμόρφωσης με τους κανονισμούς, διατηρώντας 

παράλληλα το απόρρητο των χρηστών και την αυτοκυριαρχία, το KeyFi ενσωματώνεται στην 

πλατφόρμα SelfKey. Με το SelfKey οι χρήστες μπορούν να υποβάλουν αίτηση και να λάβουν 

επαληθεύσιμα διαπιστευτήρια SelfKey από αξιόπιστους φορείς πιστοποίησης μέσω της 

πλατφόρμας SelfKey. 

Η πλατφόρμα διαπιστευτηρίων SelfKey παρέχει ένα πλαίσιο για επαληθεύσιμα διαπιστευτήρια 

με επιλεκτική αποκάλυψη και έξυπνες αποδείξεις συμβάσεων, χωρίς να αποκαλύπτει ακούσιες 

πληροφορίες του χρήστη σε εταιρίες ή οργανισμούς που θέλουν να επαληθεύσουν τα 

διαπιστευτήρια του χρήστη. Αυτές οι εταιρίες ή οι οργανισμοί ονομάζονται «εξαρτώμενα μέρη». 
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Έκδοση διαπιστευτηρίων και ανταλλαγές 

Το KeyFi ως εξαρτώμενο μέρος στο οικοσύστημα SelfKey εμπιστεύεται το δίκτυο πιστοποιητών 

SelfKey και το πρωτόκολλο ταυτότητάς του. 

Εάν κάποια δεδομένα πρέπει να επαληθευτούν κάποια στιγμή στο μέλλον (για παράδειγμα κατά 

τη διάρκεια μιας διαιτησίας ή διαφοράς), η ακεραιότητα των δεδομένων και η σχέση τους με τον 

κάτοχο της ταυτότητας μπορούν να επαληθευτούν κρυπτογραφικά. 

Μάρκα KEYFI 
Ως μέσο για την παροχή κινήτρων χρήσης της πλατφόρμας και την παροχή μιας βάσης για 

αποκεντρωμένη διακυβέρνηση, οι χρήστες που πληρούν τις παρακάτω προϋποθέσεις ενδέχεται 

να είναι κατάλληλοι για μάρκες KEYFI: 



● Να διαθέτουν έγκυρα διαπιστευτήρια SelfKey και ένα από τα δύο παρακάτω 

● Να παρέχουν ρευστότητα σε επιλεγμένα ζευγάρια μαρκών, ή 

● Να επενδύουν σε άλλες εξουσιοδοτημένες μάρκες που αφορούν το συμβόλαιο 

Ομάδων Ανταμοιβής KeyFi. 
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Χαρακτηριστικά Μάρκας 

Οι μάρκες KEYFI είναι μάρκες ERC20 με δυνατότητες ψηφοφορίας, μέσω της πλατφόρμας 

KeyFi. Μέσω της αποκεντρωμένης διακυβέρνησης, οι κάτοχοι KEYFI μπορούν να ορίσουν μία 

διεύθυνση υπευθύνου για να ενεργοποιήσουν μηχανισμούς ανταμοιβής. Νέες μάρκες δεν 

μπορούν να κοπούν πριν από την πάροδο δύο ετών. 

Αρχική Διανομή 

Μία ομάδα 10.000.000 KEYFI θα κοπεί και θα κατανεμηθεί αρχικά αυτόματα ως εξής: 

● 1.000.000 → Ταμείο (κατοχυρωμένο για 2 χρόνια) για τη χρηματοδότηση δαπανών σε 

συνεχή βάση. 

● 1.000.000 → Ομάδα (κατοχυρωμένο για 2 χρόνια) για να παρέχει κίνητρα στα μέλη 

της βασικής ομάδας. 

● 8.000.000 → Επιβραβεύσεις για τους χρήστες της πλατφόρμας (Η κατά προσέγγιση 

περίοδος διανομής των ανταμοιβών υπολογίζεται επί του παρόντος ως 2 έτη). 

○ Κίνητρα επενδύσεων μαρκών και συγκέντρωσης ρευστότητας – Αρχικά οι 

επενδύσεις σε μάρκες KEY και η εξόρυξη δεξαμενών ρευστότητας KeyFi θα είναι 

οι δύο μόνο δραστηριότητες με κίνητρα στην πλατφόρμα. Το ποσοστό της 

ανταμοιβής που κατανέμεται μεταξύ αυτών των δύο θα είναι: Εξόρυξη 

ρευστότητας - 50% της συνολικής ομάδας ανταμοιβής. 

Επενδύσεις σε μάρκες KEY - 20% της συνολικής ομάδας ανταμοιβής. 

○ Συμβάσεις μεσολάβησης - Οι συμβάσεις μεσολάβησης είναι μια άλλη 

προτεινόμενη πηγή ανταμοιβών για τους χρήστες. Όταν εισαχθεί, οι χρήστες 

μπορούν να χρησιμοποιούν συμβάσεις μεσολάβησης για την αποστολή 

πολλαπλών συναλλαγών συνολικά. Το 20% της συνολικής ομάδας ανταμοιβών 

μπορεί να διατεθεί για τη διευκόλυνση χρήσης συμβολαίου μεσολάβησης 

ανταμοιβών. Αυτή η ομάδα ή οποιαδήποτε άλλη, μπορεί να χρησιμοποιηθεί και 

για Airdrops σε συγκεκριμένες πλατφόρμες / άλλες χρήσεις. 

○ Ανταμοιβές Διακυβέρνησης - Οι κάτοχοι μαρκών KEYFI μπορούν να 

προτείνουν και να ψηφίσουν βασικές παραμέτρους. Οι χρήστες θα ανταμειφθούν 

για τη συμμετοχή τους στην ψηφοφορία διακυβέρνησης. Το 10% της συνολικής 

ομάδας ανταμοιβών θα διατεθεί για την ανταμοιβή των χρηστών που 

συμμετέχουν στην αποκεντρωμένη ψηφοφορία. 



Μπορεί να υπάρχει περίοδος μπόνους στο συμβόλαιο Ομάδας Ανταμοιβών με 

πολλαπλασιαστή για τους αρχικούς μήνες. 
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Ανταμοιβές σε Μάρκες 

Η πλειοψηφία της αρχικής προμήθειας θα διατεθεί σε ένα συμβόλαιο Ομάδας Ανταμοιβών, το 

οποίο θα διανέμει ένα καθορισμένο ποσό μαρκών ανά μπλοκ στους μετόχους, ανάλογα με τη 

συνεισφορά τους σε διαφορετικές δραστηριότητες με κίνητρα στην πλατφόρμα, όπως: 

● Εξόρυξη Ρευστότητας 

● Επενδύσεις Μαρκών KEY 

● Αξιοποίηση συμβάσεων μεσολάβησης 

● Συμμετοχή σε ψηφοφορίες διακυβέρνησης 

Το σύνολο των επιτρεπόμενων μαρκών και τα ποσοστά διανομής είναι παράμετροι που 

μπορούν να τροποποιηθούν μέσω της αποκεντρωμένης διακυβέρνησης. 

Μετά την 3ετή αρχική περίοδο ανταμοιβών, κατά την οποία το πρωτόκολλο έχει σταθερή 

προμήθεια, το συμβόλαιο της ομάδας ανταμοιβών κόβει νέες μάρκες με ρυθμιζόμενο 

ποσοστό πληθωρισμού (αρχικά στο 2%), προκειμένου να συνεχίσει να δίνει κίνητρα για 

τις διάφορες δεξαμενές ρευστότητας. Η κοινοτική διακυβέρνηση ωστόσο μπορεί να 

αποφασίσει είτε να απενεργοποιήσει την πρόσθετη κοπή μαρκών, να ορίσει διαφορετικό 

ποσοστό πληθωρισμού, ή να μεταβεί σε ένα νέο συμβόλαιο ανταμοιβών με διαφορετική 

λογική διανομής. 

 Αποκεντρωμένη Διακυβέρνηση 

Οι βασικές παράμετροι για την λειτουργία της πλατφόρμας θα αλλάζουν μέσω 

ψηφοφοριών. Ένα από τα σημαντικότερα βοηθητικά προγράμματα μαρκών KEYFI είναι 

ότι παρέχει στους κατόχους δικαιώματα ψήφου για κρίσιμες αποφάσεις και προτάσεις 

ανάπτυξης που σχετίζονται με το KeyFi. 

Γι’ αυτόν τον λόγο στοχεύουμε στη δράση της σύμβασης διακυβέρνησης ως κατόχου 

όλων των συμβάσεων ιδιοκτησίας KeyFi, έτσι ώστε να μπορεί να συναλλάσσεται με 

αυτές τις συμβάσεις μέσω μιας διαδικασίας ψηφοφορίας. 

Μερικά από τα βασικά χαρακτηριστικά της διακυβέρνησης είναι: 

● Η δυνατότητα ψήφου θα υπολογιστεί απευθείας από τα πορτοφόλια KEYFI. 

● Το συμβόλαιο διακυβέρνησης έχει την εξουσία να προβεί στα ακόλουθα: 
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 ○ Κοπή μαρκών για το συμβόλαιο KEYFI - Η διεύθυνση του υπευθύνου μπορεί να 

οριστεί ακόμη και στο 0, εάν αυτό αποφασιστεί από την κοινότητα 

○ Ορισμός παραμέτρων του συμβολαίου Ομάδας Ανταμοιβών 



■ Ποσοστό ανταμοιβής (κατανεμημένες μάρκες ανά μπλοκ) 

■ Επιτρεπόμενες δεξαμενές ρευστότητας/ζευγάρια και επενδύσεις μαρκών 

■ Κατανομή βαρών για κάθε επιτρεπόμενη επενδυμένη μάρκα 

 

Άλλα χαρακτηριστικά διοίκησης ειδικά για το KeyFi  
Πιστεύουμε στην πλήρη αποκέντρωση των υπηρεσιών μας για την κοινότητά μας, 

έτσι ώστε οι χρήστες μας να έχουν τον απόλυτο έλεγχο των δυνατοτήτων και των 

προσφορών του KeyFi. Έτσι, οι κάτοχοι μαρκών KEYFI μπορούν να επιτρέψουν 

τις παρακάτω ενέργειες στην εφαρμογή KeyFi: 

● Προσθήκη/αφαίρεση περιουσιακού στοιχείου 

● Προσθήκη/αφαίρεση πλατφόρμας 

● Προσθήκη/αφαίρεση ενοποίησης δεδομένων 

● Προσθήκη/αφαίρεση ενοποίησης πορτοφολιού 

● Πρόταση άλλων νέων δυνατοτήτων (π.χ. πίνακα ελέγχου ρευστότητας, 

παρακολούθηση αρμπιτράζ κ.λπ.) 

 Χάρτης αποκέντρωσης 
Η αποκέντρωση θα επιτευχθεί με μια σειρά από ορόσημα ή φάσεις. Στη Φάση 1, η 

κοινότητα κατόχων μαρκών KEYFI ψηφίζει για θέματα που σχετίζονται με τις μάρκες 

KEYFI και την εφαρμογή KeyFi και η φάση 2 θα περιλαμβάνει εκτελεστές κοινοτικές 

αποφάσεις της αλυσίδας. 

Φάση 1: 

● Για διαφάνεια: Η διανομή πριν από την κοπή θα πραγματοποιείται από ένα έξυπνο 

συμβόλαιο που θα αναπτύξει το συμβόλαιο μαρκών, θα κόψει και θα εκχωρήσει τις 

μάρκες, ενώ θα μεταφέρει αμέσως το κλειδί διαχειριστή σε ένα συμβόλαιο multisig 

timelock 

● Για το συμβόλαιο Ομάδας Ανταμοιβών, το κλειδί του διαχειριστή θα κρατηθεί 

απευθείας από την ομάδα μας κατά την ανάπτυξη, αφότου γίνει μεταφορά στο multisig 

timelock κατά την ημερομηνία κυκλοφορίας. 
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● Το Snapshot θα ρυθμιστεί από την αρχή, έτσι ώστε οι κάτοχοι μαρκών να μπορούν να κάνουν 

προτάσεις και να ψηφίζουν, αν και η ομάδα προγραμματιστών (μέσω του κλειδιού διαχειριστή) 

πρέπει να επιβάλει τις αλλαγές στην αλυσίδα. 

Φάση 2 

Για τη φάση 2 αναμένουμε ότι θα αναπτυχθεί ένα συμβόλαιο με δυνατότητα αναβάθμισης 

διακυβέρνησης (DAO) (Gnosis proxy) με μια απλή ενότητα ψηφοφορίας που θα αντικαταστήσει 

το συμβόλαιο timelock multisig, αποκτώντας ουσιαστικά πλήρως αποκεντρωμένο έλεγχο επί 

των συμβάσεων διακυβέρνησης. 

Η αρχιτεκτονική Gnosis Safe έχει σχεδιαστεί για να μπορεί να αναβαθμιστεί εγκαίρως, 

επομένως η σύμβαση διακυβέρνησης μπορεί να αναβαθμιστεί από μόνη της, εφαρμόζοντας 



νέες δυνατότητες διακυβέρνησης, απρόβλεπτες πια ή προηγμένους μηχανισμούς ψηφοφορίας 

(π.χ. ρευστή δημοκρατία, τετραγωνική ψηφοφορία κ.λπ.). 

Φάση 3 

Η φάση 3 βρίσκεται στη διαδικασία σχεδιασμού και θα καλύψει την αποκέντρωση των κύριων 

στοιχείων που συνθέτουν την πλατφόρμα KeyFi (π.χ. API δεδομένων, στρατηγικές ΤΝ, 

συμβόλαια μεσολάβησης κ.λπ.), καθώς και την αποκέντρωση της ίδιας της διαδικασίας 

ανάπτυξης, έτσι ώστε το KeyFi να παραμένει ένας από τους πολλούς παράγοντες του δικτύου 

που προσφέρει πλήρη έλεγχο της πλατφόρμας στην κοινότητα. Οι μάρκες KEYFI κατέχουν 

βασικό ρόλο στην ενεργοποίηση αυτού του τελικού βήματος. 

Περίληψη 

Το KeyFi είναι οικείο και μοναδικό σε σύγκριση με άλλες πλατφόρμες DeFi. Παρέχει όπως 

αναφέρθηκε έναν μηχανισμό κινήτρων αποκεντρωμένης διακυβέρνησης, μέσω εγγενών μαρκών 

που ανταμείβονται μέσω της παροχής ρευστότητας σε ορισμένα ζευγάρια. Σε αντίθεση με άλλες 

πλατφόρμες, το KeyFi.com μπορεί να έχει μια οδό προς τη συμμόρφωση προς τους 

κανονισμούς με μοναδικό τρόπο, διατηρώντας παράλληλα το απόρρητο και αξιοποιώντας 

αυτοκυριαρχικά διαπιστευτήρια ψηφιακής ταυτότητας. Τέλος, τα δεδομένα και η μηχανή ΤΝ είναι 

μοναδικά και προσφέρουν ένα πλεονέκτημα σε μικρότερους χρήστες που δεν θα είχαν κανονικά 

αυτόν τον τύπο δεδομένων ή μηχανικής μάθησης στη διάθεσή τους. Αυτή είναι μόνο η αρχή - η 

πλατφόρμα KeyFi συνεχίζει να αναπτύσσεται τόσο σε λειτουργικότητα, όσο και σε 

αποκέντρωση, με την υποστήριξη των χρηστών DeFi ανά τον κόσμο. 
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