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Цей довідковий документ є інструкцією, створеною для ознайомлення 

користувачів із функціональними можливостями додатка для віртуального 

моделювання пулів Реєстраторів.  
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Для того щоб Ви могли розібратися в основних параметрах аналітичної панелі Реєстратора, 

алгоритмах консенсусу та розрахунках, а також принципах побудови ефективного пулу 

Реєстратора, рекомендуємо ознайомитися з такими документами: 

Основні принципи побудови пулів Реєстраторів і розподілу винагород за провайдинг 

Забезпечення консенсусу за алгоритмом Community PoS у системі обліку токенів розподіленого 

реєстру Системи Bitbon 

Аналітична панель Реєстратора. Інструкція 

 

 

 

https://information-resources.bitbon.space/pdfproviding/osnovni-principi-pobudovi-puliv-reyestratoriv-i-rozpodilu-vinagorod-za-provajding.pdf
https://information-resources.bitbon.space/pdf/providing/zabezpechennya-konsensusu-community-pos-u-sistemi-obliku-tokeniv-rozpodilenogo-reyestru-sistemi-bitbon.pdf
https://information-resources.bitbon.space/pdf/providing/zabezpechennya-konsensusu-community-pos-u-sistemi-obliku-tokeniv-rozpodilenogo-reyestru-sistemi-bitbon.pdf
https://information-resources.bitbon.space/pdf/providing/analitichna-panel-reyestratora-instrukciya.pdf
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Призначення додатка для віртуального моделювання пулів 

Реєстраторів 

Цей додаток розроблено з метою надання Користувачам Системи Bitbon 

можливості змоделювати пул Реєстратора для отримання даних про потенційний 

розмір винагород за провайдинг за умови практичної реалізації такої моделі пулу. 

Функціонал додатка дозволяє: 

 легко створювати різні моделі організації соціальних зв’язків пулу Реєстратора; 

 вивчити досвід інших Реєстраторів на прикладі вже дієвих пулів; 

 отримати наочне уявлення про принципи формування винагороди з огляду 

на особливості структури соціальних зв’язків пулу Реєстратора; 

 вибрати найбільш вигідну стратегію побудови пулу Реєстратора на підставі 

розрахунку та прогнозування винагороди. 

У розрахунках додатка для віртуального моделювання пулів Реєстраторів 

використовуються реальні значення основних параметрів провайдингу, такі як 

загальна потужність і величина винагород, що перераховуються Реєстраторам 

із фонду провайдингу кожен провайдинговий період. 

Усі розрахунки виконуються відповідно до математичної моделі алгоритму 

Community PoS із урахуванням заданих користувачем параметрів. Точність 

прогнозованих результатів може відрізнятися від реального результату, який Ви 

можете отримати в майбутньому. Це пов’язано з тим, що розмір винагороди 

залежить від загальної кількості Провайдерів Системи Bitbon у ролі Реєстраторів, 

а також від кількості одиниць Bitbon, задіяних у провайдингу. 

Звертаємо Вашу увагу на те, що візуальне відображення додатка для віртуального 

моделювання пулів Реєстраторів містить велику кількість складних компонентів, 

розміщення яких є можливим лише на великих екранах. Відповідно, цей додаток 

може працювати лише в десктопній версії браузера та на планшетах (мінімально 

допустима роздільність екрана становить 860 × 640 пікселів). 
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Вхід у додаток 

Перейти на сторінку додатка для віртуального моделювання пулів Реєстраторів 

Ви можете з аналітичної панелі Реєстратора на сайті Системи Bitbon за адресою 

https://www.bitbon.space/ua/providing. 

Елементи управління та робочий простір додатка  

На рисунку 1 відображені основні елементи роботи з додатком.  

 

Рисунок 1. Основні елементи роботи з додатком 

Інтерактивна довідка за основними елементами додатка 

для віртуального моделювання пулів Реєстраторів 

У разі натискання на кнопку  у верхньому правому куті екрана 

Ви запускаєте інтерактивну довідку, що в режимі реального часу покаже Вам 

основні елементи управління додатком для віртуального моделювання пулів 

Реєстраторів.  

https://www.bitbon.space/ua/providing
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Панель інструментів для створення та редагування Assetbox 

Ця панель інструментів призначена для того, щоб користувач міг створювати 

Assetbox і вносити зміни до вже створених Assetbox, у такий спосіб моделюючи 

пул Реєстратора на свій розсуд. 

На рисунку 2 відображений зовнішній вигляд панелі інструментів для створення 

та редагування Assetbox. 

 

Рисунок 2. Зовнішній вигляд панелі інструментів для створення  

та редагування Assetbox 

Створення Assetbox 

Для створення одного чи кількох Assetbox потрібно вибрати Assetbox, під яким 

Ви хочете створити структуру соціальних зв’язків (рис. 3).  

 

Рисунок 3. Вибір Assetbox для створення структури соціальних зв’язків  
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Потім потрібно натиснути на кнопку в панелі інструментів у верхньому лівому 

куті сторінки:  

 

Крім того, для зручності користувачів у десктопній версії додатка реалізовано 

можливість створення Assetbox за допомогою контекстного меню, що з’являється 

у разі натискання правою кнопкою миші на вибраний Assetbox (рис. 4). Для 

планшетів цей функціонал не реалізовано. 

 

Рисунок 4. Контекстне меню для вибраного Assetbox 

Після натискання на кнопку «Створити Assetbox» у діалоговому вікні (рис. 5) 

потрібно зазначити:  

 кількість Assetbox, що будуть створені; 
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 значення балансу, з яким будуть створюватися нові Assetbox; 

 назву, з якою буде створений Assetbox (якщо ім’я не буде зазначено, 

додаток автоматично згенерує значення цього параметра). 

 

Рисунок 5. Діалогове вікно створення Assetbox 

Наприклад, створимо 4 нових Assetbox із початковим балансом, що дорівнює 

100 Bitbon. Після створення Assetbox утворюється такий граф соціальних зв’язків 

пулу Реєстратора (рис. 6):  
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Рисунок 6. Приклад графа соціальних зв’язків пулу Реєстратора 

Редагування параметрів Assetbox 

Для редагування параметрів потрібно вибрати відповідний Assetbox у графі 

соціальних зв’язків пулу Реєстратора та натиснути на кнопку «Редагувати» 

в панелі інструментів у лівому верхньому куті сторінки: 

 

Крім того, для зручності користувачів у десктопній версії додатка реалізовано 

можливість редагування Assetbox за допомогою контекстного меню, що 

з’являється у разі натискання правою кнопкою миші на вибраний Assetbox 

(рис. 7). Для планшетів цей функціонал не реалізовано.  
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Рисунок 7. Контекстне меню для вибраного Assetbox 

Після натискання на кнопку «Редагувати» у діалоговому вікні (рис. 8) Ви можете: 

 змінити значення поточного балансу Assetbox; 

 змінити назву Assetbox. 

 

Рисунок 8. Діалогове вікно редагування  
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Додаткові функції: 

1. Кнопка «Видалити» . У разі натискання на кнопку відбудеться видалення 

вибраного Assetbox зі структури соціальних зв’язків пулу Реєстратора. Звертаємо 

увагу на те, що ця кнопка активна лише для тих Assetbox, які були створені та для 

яких ще не було виконано жодного розрахунку. 

Крім того, для зручності користувачів описану вище функцію видалення Assetbox 

для десктопної версії додатка також реалізовано й у контекстному меню, що 

з’являється у разі натискання правою кнопкою миші на вибраний Assetbox 

(рис. 9). Для планшетів цей функціонал не реалізовано. 

2. Кнопка «Вибрати» . У разі натискання на кнопку відбудеться перехід до 

відображення структури зв’язків вибраного Assetbox, що в цьому випадку буде 

визначений як кореневий Assetbox, а інша структура соціальних зв’язків буде 

вибудовуватися відносно нього. Аналогічна дія виконуватиметься у разі 

подвійного натискання кнопкою миші на потрібний Assetbox. 

Крім того, для зручності користувачів описану вище функцію вибору Assetbox 

для десктопної версії додатка також реалізовано й у контекстному меню, що 

з’являється у разі натискання правою кнопкою миші на вибраний Assetbox 

(рис. 9). Для планшетів цей функціонал реалізовано за допомогою подвійного 

натискання на вибраний Assetbox. 
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Рисунок 9. Контекстне меню для вибраного Assetbox 

Наприклад, у нас є граф зв’язків Assetbox пулу Реєстратора, і ми хочемо 

розглянути детально лише підграф, що стосується підсвітленого Assetbox. 

Для цього натискаємо на кнопку  й отримуємо результат (рис. 10) у вигляді 

графа соціальних зв’язків лише виділеного Assetbox. 

 

Рисунок 10. Граф соціальних зв’язків виділеного Assetbox  
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Зверніть увагу, що в разі здійснення переходу вниз за ієрархією Assetbox у правій 

верхній частині екрана з’являться дві іконки Assetbox з їх іменами та номерами 

ліній відповідно до початкової структури соціальних зв’язків кореневого Assetbox 

(рис. 11). 

 

Рисунок 11. Ієрархія пулу Реєстратора 

Ці іконки відображають рівні ієрархії в пулі Реєстратора, починаючи з кореневого 

Assetbox і разом з усіма лініями, розташованими нижче (до 5-ї лінії включно). 

У разі якщо структура соціальних зв’язків пулу Реєстратора перевищує задану в 

налаштуваннях кількість ліній, для відображення інших ліній пулу потрібно 

вибрати один із Assetbox, розташованих нижче від лінії, що задана в 

налаштуваннях. 

Цей функціонал дозволить у будь-який момент моделювання перейти 

на визначену лінію пулу Реєстратора, що розглядається. Для цього у десктопній 

версії додатка необхідно вибрати потрібний Assetbox в ієрархії соціальних 

зв’язків пулу та натисканням кнопки миші перейти на цей Assetbox. Для 

планшетів цей функціонал реалізовано за допомогою натискання на потрібний 

Assetbox у структурі пулу Реєстратора. 
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Завантаження моделі пулу Реєстратора 

Для того щоб користувачі могли не лише створювати нові, але й моделювати вже 

наявні пули, реалізовано функцію завантаження моделі пулу Реєстратора: 

1. У додатку у верхньому меню потрібно натиснути кнопку «Завантажити 

модель пулу Реєстратора» (рис. 12).  

 

Рисунок 12. Кнопка завантаження моделі пулу Реєстратора 

2. У діалоговому вікні, що з’явилося (рис. 13), потрібно ввести Alias або 

адресу того Assetbox, модель структури соціальних зв’язків якого Ви плануєте 

завантажити. 

 

Рисунок 13. Діалогове вікно завантаження моделі пулу Реєстратора 

3. Потім додаток візуалізує структуру вибраного пулу. 



Bitbon System                                                                                                          Додаток для віртуального моделювання 
                                          пулів Реєстраторів. Інструкція 

14 

4. Під час завантаження моделі наявного пулу Реєстратора додаток 

автоматично здійснює розрахунок одного спеціального (нульового) 

провайдингового періоду, щоб відобразити розрахункові параметри кожного 

Assetbox завантаженого пулу. 

Звертаємо Вашу увагу на те, що Ви можете додавати до завантаженої структури 

пулу нові Assetbox та здійснювати додаткове моделювання. Крім того, під час 

завантаження моделі пулу Реєстратора додаток використовує системний файл, 

у якому збережені всі структури соціальних зв’язків у провайдингу. Оновлення 

цього файла в системі відбувається один раз на годину, у зв’язку з чим подібні 

зміни відображаються у додатку також через одну годину. 

Для того щоб користувачам було зручно працювати із завантаженим пулом 

Реєстратора, що містить велику кількість ліній, у правій частині екрана додатка 

для віртуального моделювання пулів Реєстраторів реалізовано функцію 

регулювання відображення кількості ліній (рис. 14). 

 

Рисунок 14. Управління відображенням кількості ліній пулу  

Блок переходу до аналітичної панелі Реєстратора 

У разі якщо Ви завантажили модель наявного пулу, у нижньому лівому куті 

екрана з’являється блок з інформацією про вибраний Assetbox завантаженого 

пулу Реєстратора (Alias та адреса). Цей блок є гіперпосиланням, що веде на 

аналітичну панель Реєстратора зі статистичними даними вибраного Assetbox 

(рис. 15). 
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Рисунок 15. Блок переходу до аналітичної панелі Реєстратора 

Панель інструментів для роботи з провайдинговими періодами  

Панель інструментів складається з кнопок розрахунку періодів, навігації переходу 

між періодами та дат відображуваного періоду (рис. 16). 

 

Рисунок 16. Панель інструментів для роботи з провайдинговими періодами  

Елементи управління: 

1. Розрахунок періоду: 

у разі натискання на кнопку  запускається розрахунок усіх 

показників Assetbox пулу Реєстратора. У списку, що випадає, користувач може 

вибрати кількість періодів для розрахунку (рис. 17). 

 

Рисунок 17. Діалогове вікно вибору періоду розрахунку  

Коли процес розрахунку буде завершено, дані, що відображаються на сторінці, 

будуть автоматично оновлені. 
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2. Навігація переходу між періодами: 

 

 у цьому елементі навігації, використовуючи кнопки  та , 

Ви можете поступово переключати провайдингові періоди;  

 використання кнопок  та  дозволить Вам миттєво перейти 

до першого або останнього провайдингового періоду; 

 кнопка  призначена для видалення результатів розрахунків 

за останній період. 

Цей функціонал призначений для аналізу стану Вашого пулу 

Реєстратора та його Assetbox на будь-якому етапі розрахунку. 

3. Дати відображуваного періоду: 

 — період, за який відображаються дані на сторінці в 

поточний момент часу. 

Скидання всіх розрахунків 

У разі натискання на кнопку «Скинути»  у меню, що випадає (рис. 18), Ви 

можете вибрати, які саме параметри Ви хочете скинути. 

 

Рисунок 18. Меню скидання параметрів 
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У разі вибору «Скинути модель пулу» відбувається видалення моделі створеного 

або завантаженого пулу Реєстратора. 

У разі якщо Ви вибираєте «Скинути значення розрахунків», відбудеться скидання 

значень усіх виконаних розрахунків для цієї структури соціальних зв’язків пулу 

Реєстратора. 

Вибираючи параметр «Скинути значення розрахунків зі збереженням моделі 

пулу», Ви скинете всі виконані розрахунки для цієї структури соціальних зв’язків, 

але збережете модель створеного або завантаженого пулу Реєстратора. 

Панель графіків 

Для максимально наочного відображення результатів моделювання та розрахунків 

у правій частині додатка розташовано панель із двома графіками: акумулятивної 

винагороди за вибраним Assetbox (у Bitbon) та потужності за вибраним Assetbox 

(W). Ці графіки залежно від вибраної для розрахунку кількості періодів 

відображають статистичну інформацію за вибраним Assetbox (рис. 19). Для того 

щоб Вам було зручніше аналізувати інформацію на графіках, у разі наведення на 

кожен із них висвічується підказка, що містить інформацію про період і розмір 

винагороди за цей період. У разі подвійного натискання на будь-якій точці 

графіка відбудеться переключення списку розрахункових параметрів, 

розташованого в лівій частині екрана додатка, на відповідний період. 
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Рисунок 19. Панель графіків 

Звертаємо Вашу увагу: щоб побачити результат розрахунків для Вашого пулу 

Реєстратора, потрібно обов’язково запустити функцію «Розрахувати», після 

виконання якої дані у додатку будуть оновлені, і Ви зможете ознайомитися 

з аналітичною інформацією у вигляді набору розрахованих показників за кожним 

Assetbox пулу, що моделюється. 

Панель управління масштабом і відображенням пулу 

У нижній частині додатка для віртуального моделювання пулів Реєстраторів 

розташована панель, що містить елементи управління для регулювання масштабу 

відображення, а також для вибору варіантів макета відображення структури 

соціальних зв’язків пулу (рис. 20).  

 

Рисунок 20. Загальний вигляд панелі управління масштабом   

і відображенням пулу  
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Елементи управління: 

 — масштабує головний екран до стандартного розміру (100%); 

 — надає можливість вибору варіанта відображення структури соціальних 

зв’язків пулу. Ви може вибрати один із трьох варіантів: 

 

 — вибір варіанта відображення іконок: 

 

У разі вибору як варіанта відображення іконок елемента Assetbox додаток для 

віртуального моделювання пулів Реєстраторів виводить на екран стандартні 

іконки Assetbox (кубики). Позначення стандартних іконок: 

 — вибраний Assetbox; 
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 — означає, що рівень цього Assetbox дорівнює або вище за рівень 

вибраного Assetbox; 

 — означає, що у цього Assetbox нульовий баланс; 

 — означає, що баланс цього Assetbox вище за 0; 

 — означає, що у цього Assetbox є власна структура соціальних зв’язків 

(один або більше Assetbox), але на цей момент її не наведено, оскільки у додатку 

відображено максимально доступну кількість ліній відповідно до заданих 

параметрів; 

 — означає, що у цього Assetbox є власна структура соціальних зв’язків 

(один або більше Assetbox), але на цей момент її не наведено, оскільки у додатку 

відображено максимально доступну кількість ліній відповідно до заданих 

параметрів. Червоний колір іконки означає, що у цього Assetbox рівень вищий, 

ніж у вибраного; 

 — означає, що у цього Assetbox є власна структура соціальних зв’язків 

(один або більше Assetbox), але на цей момент її не наведено, оскільки у додатку 

відображено максимально доступну кількість ліній відповідно до заданих 

параметрів. Сірий колір іконки означає, що у цього Assetbox нульовий баланс.  

Звертаємо Вашу увагу на те, що варіант відображення іконок Icon  

є доступним лише для завантажених наявних пулів Реєстраторів за умови, що 

у Assetbox, які складають структуру соціальних зв’язків цього пулу, 

налаштований параметр Icon.  
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Перегляд інформації про Assetbox 

У лівій боковій частині додатка для віртуального моделювання пулів Реєстраторів 

відображається список розрахункових параметрів для вибраного Assetbox 

(рис. 21). 

 

Рисунок 21. Відображення параметрів за вибраним Assetbox 

Для того щоб переглянути набір параметрів для будь-якого іншого Assetbox, що 

входить до пулу, в десктопній версії додатка потрібно навести на нього вказівник 

миші, і поряд із основним переліком параметрів з’явиться другий список (рис. 22). 

Для планшетів цей функціонал реалізовано за допомогою одинарного натискання 

на будь-який із Assetbox у структурі пулу. 
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Рисунок 22. Відображення параметрів порівнюваного Assetbox 
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У таблиці наведено стислий опис параметрів Assetbox. 

Таблиця. Стислий опис параметрів Assetbox 

№ Параметр Опис 

1 Назва Назва Assetbox, уведена користувачем під час його 

створення або автоматично згенерована додатком 

2 Батьківський  Ім’я Assetbox, до якого підключено вибраний Assetbox 

3 Рівень пулу 

Реєстратора 

Рівень Assetbox — автоматично розраховуваний 

системою параметр, що залежить від сукупної 

кількості одиниць Bitbon на Assetbox Реєстратора та 

Assetbox його першої лінії: чим більша кількість 

одиниць Bitbon, тим вище рівень. У межах 

провайдингу в Системі Bitbon існує 100 рівнів. 

Рівень Assetbox визначає його положення у загальному 

пулі Реєстратора всієї системи провайдингу. Рівень 

використовується системою під час розрахунку 

соціальної потужності Assetbox 

4 Лінія Положення Assetbox в ієрархії структури соціальних 

зв’язків пулу Реєстратора відносно кореневого 

Assetbox 

5 Кількість Assetbox 

у пулі 

Кількість Assetbox, розташованих нижче за ієрархією 

відносно вибраного Assetbox 

6 Поточний баланс 

(BB) 

Поточний баланс Assetbox. Не залежить від вибраного 

провайдингового періоду, оскільки показує реальний 

баланс на поточний момент 

7 Баланс періоду 

(BB) 

Баланс Assetbox у вибраному провайдинговому періоді 
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8 Баланс 1-ї лінії 

(BB) 

Сума балансів першої лінії Assetbox відносно 

вибраного Assetbox. Дані відображаються за вибраний 

провайдинговий період 

9 Базова (W) Базова потужність вибраного Assetbox за вибраний 

провайдинговий період. Базова потужність залежить 

від балансу кореневого Assetbox і балансів Assetbox 

його першої лінії підключення 

10 Соціальна (W) Соціальна потужність вибраного Assetbox за вибраний 

провайдинговий період.  

Значення соціальної потужності залежить від 

міжрівневої різниці базових балансів.  

Потрібно враховувати, що соціальна потужність 

і винагорода за неї розраховуються лише в тому разі, 

коли значення Вашого базового балансу більше за 

значення базового балансу Assetbox, що входить до 

Вашого пулу Реєстратора 

11 Баз.(W) + Соц.(W) Сума базової та соціальної потужностей за вибраний 

провайдинговий період 

12 Винагорода (BB) Винагорода, виражена в Bitbon, розрахована на основі 

базової та соціальної потужностей вибраного Assetbox 

 


