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Цей документ створено для зручності розуміння принципів побудови пулів 

Реєстраторів і нарахування винагород. 
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Вступ 

Блокчейн за своєю суттю є одним із видів розподіленого реєстру, що становить 

вибудуваний за правилами послідовний ланцюжок, що формується з блоків 

транзакцій. Водночас кожен наступний блок цієї структури містить інформацію про 

попередній блок, таким чином, загалом ланцюжок зберігає всю історію транзакцій 

токену розподіленого реєстру. Ключовою властивістю блокчейну є його 

децентралізація — відсутність єдиного центру реєстрації та зберігання даних. 

Водночас інформація, яка вноситься до блокчейну, повинна бути валідною й 

актуальною, що можливо лише через досягнення згоди між усіма вузлами такого 

реєстру. Кожен вузол мережі складає та записує оновлення реєстру незалежно від 

інших вузлів. Потім відбувається процедура голосування для підтвердження того, 

що більшість вузлів мережі погоджується з остаточним варіантом оновлення. 

Досягнення згоди називається консенсусом, цей процес виконується автоматично за 

допомогою алгоритму консенсусу.  

З огляду на особливості та недоліки, що були виявлені в наявних консенсусних 

протоколах, таких як PoW (Proof-of-Work — доказ роботи), PoS (Proof-of-Stake — 

доказ частки), DPoS (Delegated Proof-of-Stake — делегований доказ частки), 

компанією Simcord було розроблено власне рішення — алгоритм досягнення 

консенсусу Community PoS (спільний доказ частки). Цей алгоритм вирішує завдання 

максимальної ефективності використання вузлів мережі, що, відповідно, підвищує 

швидкість оброблення транзакцій і збільшує пропускну здатність блокчейну. 

Соціальна мережа «Система Bitbon» є формою організації Спільноти Системи 

Bitbon, що надає Користувачам Системи Bitbon можливість здійснювати суспільні 

відносини завдяки реалізації визначених ними способів управління своїм майном 

або майновими та особистими немайновими правами із використанням цифрових 

активів на базі Системи Bitbon. Зі свого боку, Система Bitbon становить 

децентралізовану інформаційну платформу, що знаходиться під управлінням 

Учасників та забезпечує можливість Користувачам реалізувати суспільні відносини 

в Соціальній мережі «Система Bitbon». 
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Для забезпечення децентралізації Системи Bitbon передбачено провайдинг — 

вид діяльності, відповідно до якого Користувачі у статусі Провайдера надають 

належну їм певну кількість одиниць цифрового активу Bitbon (далі — одиниць 

Bitbon) та відповідної якості ресурси, зокрема канали зв’язку, достатній 

процесорний час та обсяг пам’яті для тривалого зберігання інформації з метою 

забезпечення обертання цифрових активів. 

Діяльність, спрямовану на забезпечення децентралізації Системи Bitbon, може 

здійснювати Провайдер у ролі Реєстратора чи Партиціонера. Реєстратор фіксує 

правочини із метою посвідчення юридичного факту через досягнення консенсусу за 

алгоритмом Community PoS згідно з Додатком «Провайдинг у Системі Bitbon: 

економіко-правова децентралізація Системи Bitbon». Партиціонер веде облік 

правочинів через надання належних йому обчислювальних і телекомунікаційних 

ресурсів згідно з Додатком «Провайдинг у Системі Bitbon: технологічна 

децентралізація Системи Bitbon». 

Реєстратори акумулюють одиниці цифрового активу Bitbon на належним їм 

адресах реєстрації та зберігання (далі — Assetbox) і підключають їх до пулу для 

автоматичного розподілу потужності таких Assetbox між вузлами мережі для 

виконання процедури голосування з метою забезпечення децентралізації Системи 

Bitbon. 

На основі одиниць Bitbon, розміщених на Assetbox Реєстраторів, 

розраховується потужність пулу Реєстраторів. Потужності пулів беруть участь у 

процедурі жеребкування-голосування з метою формування послідовності вузлів 

мережі, що будуть підписувати та публікувати блоки. Із метою розвитку спільноти 

Реєстраторів і збільшення показників, що впливають на алгоритм розрахунку 

потужностей пулів, Реєстратор може підключати до свого пулу Assetbox інших 

Реєстраторів, що зі свого боку впливає на підвищення стійкості системи обліку 

токенів розподіленого реєстру Системи Bitbon загалом і знижує ймовірність 

успішної хакерської атаки на мережу. 

 



Bitbon System             Providing 

5 

Для оптимізації процесів, пов’язаних із участю Провайдерів у забезпеченні 

децентралізації Системи Bitbon, передбачено фонд провайдингу, що є компонентом 

Системи Bitbon. Фонд провайдингу акумулює одиниці Bitbon, що надходять, і 

перерозподіляє їх серед Провайдерів Системи Bitbon з огляду на вибраний кожним 

Провайдером спосіб або способи здійснення провайдингу в Системі Bitbon. 

Діяльність Реєстраторів запускає механізм розподілу винагород, що 

ґрунтується на перерозподілі одиниць Bitbon і характеризується циклічністю та 

нескінченністю. У ланцюжку транзакцій, що виникають унаслідок активації цього 

механізму, задіяні фонд провайдингу й усі Assetbox Реєстраторів. Так, Bitbon із 

фонду провайдингу перерозподіляються між Провайдерами Системи Bitbon з огляду 

на кількість та якість ресурсів, задіяних кожним Провайдером, згідно з Додатком 

«Фонди Системи Bitbon». 

Систему розподілу винагороди за провайдинг організовано в такий спосіб, щоб 

мотивувати Реєстраторів створювати та розвивати власні пули, що водночас сприяє 

підвищенню ступеня надійності децентралізованого середовища виконання 

Системи Bitbon. Отже, Реєстратор отримує винагороду за забезпечення 

функціонування інфраструктури Системи Bitbon, розвиток спільноти Реєстраторів і 

Соціальної мережі «Система Bitbon». 

В основу концепції діяльності Реєстраторів у Системі Bitbon покладено 

ефективність діяльності Реєстратора як учасника децентралізованої екосистеми, 

який зацікавлений в її розвитку, надійності та безпеці. Тобто за концепцією цінності 

набуває сама людина та її ресурси, виражені в соціальних зв’язках і одиницях 

Bitbon.  

До того ж із метою підвищити ефективність взаємодії Реєстраторів було 

розроблено низку необхідних інструментів: 

 аналітична панель Реєстратора; 

 калькулятор Реєстратора; 

 інтерактивні графіки; 

 додаток для віртуального моделювання пулів Реєстраторів. 
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Аналітична панель є основним інструментом Реєстратора, що забезпечує 

простоту сприйняття механізмів провайдингу та структури пулу Реєстраторів. 

Статистичні дані, що містяться в панелі, дозволяють отримати докладну інформацію 

про всі Assetbox на всіх лініях пулу Реєстратора для оптимального управління ним. 

Надзвичайно важливим є той факт, що всі процеси діяльності Реєстратора в 

Системі Bitbon є автоматичними та реалізуються за допомогою інфраструктури 

Системи Bitbon. 

Іншими словами, концепція діяльності Реєстраторів ґрунтується на такому: 

Реєстратори фіксують правочини в Системі Bitbon, використовуючи правову вагу, 

що пропорційна належним їм одиницям Bitbon, у такий спосіб засвідчуючи 

юридичний факт виникнення правовідносин між конкретними Користувачами. 

Отже, діяльність Реєстраторів забезпечує реалізацію економічних відносин у 

Соціальній мережі та децентралізацію Системи Bitbon загалом. За це як мотивацію 

Система Bitbon за допомогою фонду провайдингу розподіляє між Реєстраторами 

винагороду, виражену в кількості одиниць Bitbon. 
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Будова пулу Реєстраторів 

Для того щоб вести діяльність Реєстратора1, Користувачу2 потрібно підключити 

свій Assetbox3 до такого Assetbox, який уже приєднаний до пулу Реєстраторів4. 

Пул Реєстраторів — один або більше Assetbox, задіяних у провайдингу в 

Системі Bitbon, між якими за допомогою спеціальних транзакцій встановлюється 

зв’язок та які утворюють структуру, що функціонує відповідно до правил і 

технічних протоколів забезпечення консенсусу в Системі Bitbon.  

У кожного пулу Реєстраторів існує кореневий Assetbox — це Assetbox, що 

очолює пул, який розглядається, а всі зв’язки в структурі пулу зводяться зрештою до 

нього. 

Пули Реєстраторів можуть бути кількох видів: 

 Assetbox, що підключився до провайдингу, уже вважається пулом 

Реєстратора; 

 у разі підключення до цього Assetbox інших Assetbox формується пул 

Реєстраторів із 1-ю лінією підключення; 

 у разі підключення до Assetbox 1-ї лінії нових Assetbox формується пул 

Реєстраторів із 2-ю лінією підключення тощо. 

Отже, чим більший пул сформує Реєстратор, тобто чим масштабніше буде 

структура соціальних зв’язків пулу, тим більший обсяг винагороди він буде 

отримувати. 

Для відображення принципу будови пулу Реєстратора як схематичний приклад 

наведемо рисунок 1:  

                                                           
1 Реєстратор — роль Користувача Системи Bitbon у статусі Провайдера Системи Bitbon, що дозволяє фіксувати правочини в Системі Bitbon із 

метою посвідчення юридичного факту через досягнення консенсусу за алгоритмом Community PoS згідно з Додатком «Провайдинг у 

Системі Bitbon: економіко-правова децентралізація Системи Bitbon». 
2 Користувач Системи Bitbon — суб’єкт, який пройшов реєстрацію в Системі Bitbon, унаслідок чого отримав доступ до свого облікового запису в 

Системі Bitbon, за допомогою якого взаємодіє з інфраструктурою Системи Bitbon. 
3 Assetbox — компонент Системи Bitbon, що призначений для реєстрації одиниць цифрового активу в Системі Bitbon та забезпечує доступ до 

адреси зберігання одиниць обліку токену розподіленого реєстру в системі обліку токенів розподіленого реєстру. Доступ Користувача 

Системи Bitbon до Assetbox забезпечується через обліковий запис у Системі Bitbon. 
4 Пул Реєстратора — один або більше Assetbox, задіяних у провайдингу в Системі Bitbon, між якими за допомогою спеціальних транзакцій 

встановлюється зв’язок та які утворюють структуру, що функціонує відповідно до правил і технічних протоколів забезпечення консенсусу в 

Системі Bitbon. 
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Рисунок 1. Принцип будови пулу Реєстратора 

Отже, створюючи пул із більш «розгалуженими» соціальними зв’язками, 

Реєстратор гарантовано збільшує розмір винагороди за участь у забезпеченні 

консенсусу, а також сприяє формуванню прогресивної спільноти Реєстраторів і 

розвитку децентралізованого середовища виконання Системи Bitbon5.  

                                                           
5 Система Bitbon — децентралізована інформаційна платформа, що знаходиться під управлінням Учасників Системи Bitbon та забезпечує 

можливість Користувачам Системи Bitbon реалізувати суспільні відносини в Соціальній мережі «Система Bitbon». 
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Процес підключення до пулу Реєстратора 

Ознайомившись з основним принципом будови пулу Реєстратора, тепер 

перейдемо до розгляду процесу підключення Користувача Системи Bitbon до пулу 

Реєстратора.  

У кожного Користувача Системи Bitbon є Assetbox, на балансі6 якого 

зберігаються одиниці Bitbon7. На рисунку 2 наведено схематичне зображення 

Assetbox: 

Рисунок 2. Схематичне зображення Assetbox 

У всіх Assetbox є унікальна адреса, що складається з букв і цифр, 

використовуючи яку можна на офіційному сайті bitbon.space отримати доступ до 

транзакцій токенів розподіленого реєстру та подивитися всі операції, в яких брав 

участь цей Assetbox.  

Наявність одиниць Bitbon дозволяє Користувачу підключитися до провайдингу 

в ролі Реєстратора та почати брати участь у процесі створення та верифікації блоків-

транзакцій у Системі Bitbon із подальшою винагородою за надання своїх одиниць 

Bitbon для забезпечення консенсусу у системі обліку токенів розподіленого реєстру. 

                                                           
6 Баланс Assetbox — кількість одиниць Bitbon на Assetbox Реєстратора. 
7 Bitbon — цифровий актив Системи Bitbon, створений ТОВ «СІМКОРД» унаслідок токенізації немонетарного активу «Актив інфраструктури 

Системи Bitbon — Сімкорд» (первісного активу для Bitbon). Використання цифрового активу Bitbon як ключового компонента Системи Bitbon 

дозволяє Користувачам Системи Bitbon реалізовувати майнові та особисті немайнові відносини через здійснення фінансового й управлінського 

обліку своїх майнових та особистих немайнових прав. 

https://www.bitbon.space/ua/blockchain/transactions-in-bitbon-system?page=1
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Для того щоб підключитися до провайдингу в ролі Реєстратора, Користувач 

зазначає свій Assetbox для передачі 0,0001 Bitbon із коментарем /Providing на 

Assetbox Реєстратора, до якого він хоче підключитися. 

Рекомендація: перед здійсненням транзакції Користувачу потрібно зайти на 

сайт bitbon.space та на сторінці «Провайдинг» виконати пошук за адресою або 

Alias8 Assetbox, до якого він хоче підключитися. Якщо в результаті пошуку 

відкриється сторінка з аналітичною панеллю Реєстратора, на якій буде 

статистика за цим Assetbox, то значить, він уже бере участь у провайдингу та до 

нього можна підключатися. Після виконання транзакції підключення Користувач 

також може зайти на сайт, щоб переконатися, що підключення його Assetbox до 

пулу Реєстратора пройшло успішно і тепер в аналітичній панелі він може 

відстежувати й аналізувати показники власного пулу. 

Звертаємо Вашу увагу на те, що підключення до провайдингу триває деякий 

час (до 3 хвилин), тому іконка, яка позначає те, що Assetbox підключено до 

провайдингу, з’явиться не одразу, а щойно буде оброблена операція підключення. 

У панелі Реєстратора відображення інформації про підключений Assetbox також 

стане доступним лише після оброблення операції підключення. 

На рисунку 3 наведено схему підключення Assetbox Користувача до пулу 

Реєстратора: 

 

                                                           
8 Alias — ідентифікатор, який Користувач Системи Bitbon може додатково присвоїти своєму Assetbox як унікальне ім’я. 

https://www.bitbon.space/ua/blockchain/transactions-in-bitbon-system?page=1
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Рисунок 3. Підключення Assetbox Користувача до пулу Реєстратора 

Потужність Assetbox 

Однією з основних характеристик Assetbox Реєстратора, що безпосередньо 

впливає на розмір його винагороди, є поняття потужності. Потужність Assetbox — 

параметр Assetbox Реєстратора, що визначає правову вагу конкретного Реєстратора 

в Соціальній мережі «Система Bitbon» під час посвідчення правочинів у Системі 

Bitbon. Потужність Assetbox розраховується як сума базової та соціальної 

потужностей Assetbox Реєстратора та безпосередньо впливає на винагороду 

Реєстратора.  

У кожного Assetbox існує власна потужність, яка залежить від кількості 

одиниць Bitbon, що зберігаються на Assetbox Реєстратора, і дорівнює 25% від 

балансу такого Assetbox Реєстратора. Отже, власна потужність Assetbox Реєстратора 

завжди дорівнює ¼ кількості одиниць Bitbon, що знаходяться на такому Assetbox. 

Наприклад, на рисунку 4 подано варіант, коли на Assetbox Реєстратора 

зберігається 100 одиниць Bitbon, відповідно, власна потужність такого Assetbox 
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складе 25 одиниць потужності9 (W): 

Рисунок 4. Власна потужність Assetbox Реєстратора 

Процес нарощування потужності 

У разі підключення Assetbox до пулу Реєстратора з другого після підключення 

провайдингового періоду10 починається процес нарощування потужності11, 

унаслідок якого протягом 10 провайдингових періодів відбувається збільшення 

потужності Assetbox до його номінального значення. 

Звертаємо Вашу увагу на те, що поповнення балансу Assetbox змінює 

враховувану в структурі потужність, яка впливає на розподіл винагород за 

діяльність Реєстраторів у момент обліку цих коштів. Водночас система 

розрахунку винагород передбачає, що досягнення очікуваної величини винагороди за 

діяльність Реєстраторів відбудеться протягом 10 провайдингових періодів. 

Якщо під час процесу нарощування потужності баланс Assetbox, що задіяний у 

провайдингу, було поповнено, то з наступного після поповнення періоду виникає 

паралельний процес нарощування потужності цього Assetbox. 

                                                           
9 Одиниця потужності — показник, що розраховується на підставі таких параметрів: величини власного балансу Assetbox, структури зв’язків пулу 

Реєстратора, балансу Assetbox цього пулу. 
10 Провайдинговий період — дорівнює 72 годинам. 
11 Процес нарощування потужності — процес, під час якого відбувається нарощування потужності Assetbox до його максимального значення 

протягом 10 провайдингових періодів. 
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Водночас одиниці Bitbon, що надходять на Assetbox Реєстратора від фонду 

провайдингу як винагорода, залучаються у провайдинг відразу після їх прийняття 

Реєстратором і не проходять через процес нарощування потужності.  

Якщо під час процесу нарощування потужності баланс Assetbox, що задіяний у 

провайдингу, зменшився, то нарощування потужності розраховується та 

виконується відповідно до кількості одиниць Bitbon, що залишилися на Assetbox, а 

не від початкового його балансу. 

До того ж існує окремий випадок відсутності винагороди у процесі 

нарощування потужності, пов’язаний зі зменшенням балансів Assetbox 1-ї лінії 

кореневого Assetbox. Він полягає в такому: коли кореневий Assetbox знаходиться у 

процесі нарощування потужності, у разі зняття одиниць Bitbon із Assetbox 1-ї лінії 

потужність для розрахунку винагороди на кореневому Assetbox може бути 

відсутньою протягом декількох провайдингових періодів. 

Базова потужність Assetbox 

Базова потужність Assetbox формується, коли до Assetbox Реєстратора 

підключаються інші Assetbox. Усі Assetbox, безпосередньо підключені до 

кореневого Assetbox, називаються першою лінією підключення. 

Базову потужність визначають власна потужність Assetbox Реєстратора та 

потужність Assetbox Реєстраторів його першої лінії підключення. 

Оптимальний варіант для збільшення базової потужності, коли кількість 

Assetbox  

1-ї лінії не менше чотирьох, а сума їх балансів, виражених в одиницях Bitbon, у 

4 рази більше значення кореневого Assetbox. До того ж сумарний баланс 1-ї лінії 

повинен бути пропорційно розподілений між Assetbox, що входять до неї. 

Наприклад, баланс Assetbox Реєстратора становить 100 одиниць Bitbon, і у 

кожного з підключених до нього Assetbox баланс теж дорівнює 100 одиницям 

Bitbon. Базова потужність такого Assetbox буде дорівнювати 100 одиницям 
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потужності (W). На рисунку 5 наведено оптимальний варіант структури 

соціальних зв’язків Реєстраторів між Assetbox із базовою потужністю: 

Рисунок 5. Структура зв’язків між Assetbox із базовою потужністю 

Соціальна потужність Assetbox і міжрівнева різниця 

Соціальна потужність Assetbox формується за рахунок соціальних зв’язків 

Реєстратора, починаючи із його другої лінії й нижче. Чим більше Assetbox із 

балансом не менш ніж 0,001 одиниць Bitbon підключається до Вашого пулу, тим 

більшу соціальну потужність він може набути. 

У кожного Assetbox Реєстратора існує потенційна соціальна потужність — це 

соціальна потужність Assetbox, розрахована з допущенням, що його рівень 

найвищий у пулі. Відповідно, якщо Ви підключаєте нових учасників до пулу, 

створюючи в ньому більше ліній, то утворюється більше соціальних зв’язків і 

збільшується рівень винагороди, яку Ви отримаєте. Отже, підвищуючи соціальну 

потужність пулу, Ви гарантовано збільшуєте власний дохід від ведення діяльності в 

ролі Реєстратора. 
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Усі Assetbox пулу Реєстратора розподілені за рівнями12. Рівень залежить від 

базового балансу13 Вашого пулу: чим більша кількість одиниць Bitbon на Assetbox 

Реєстратора та його першій лінії, тим вищий рівень пулу. 

Звертаємо Вашу увагу на те, що рівень Assetbox залежить саме від базового 

балансу — сукупної кількості одиниць Bitbon на кореневому Assetbox 

Реєстратора плюс суми всіх балансів Assetbox першої лінії пулу, тобто на рівень 

впливають баланси (B) усіх Assetbox, виражені в одиницях Bitbon, а не одиниці 

потужності (W). 

Для Assetbox Реєстраторів, задіяних у провайдингу, передбачена 100-рівнева 

шкала, за якою розподіляються базові баланси таких Assetbox. Значення межі 

сотого рівня залежить від медіани14 розподілу балансів Assetbox у провайдингу. 

Відповідно, значення базового балансу Assetbox, у разі досягнення якого Assetbox 

отримує сотий рівень, розраховується відносно цієї медіани. Тобто в разі зміни 

медіани зміниться й вимога базового балансу Assetbox до сотого рівня (див. розділ 

«Графік «Наведений базовий баланс 100-го рівня»). 

Розподілення Assetbox за рівнями відбувається відповідно до розрахованого 

базового балансу та значення, вираженого в одиницях Bitbon, у разі досягнення 

якого Assetbox отримує 100-й рівень. Отже, формується міжрівнева різниця пулу: 

чим більша різниця між рівнем Assetbox Реєстратора та рівнем нижчого Assetbox у 

його пулі, тим більшу частку соціальної потужності отримує Assetbox такого 

Реєстратора. Тобто чим вище за шкалою базових балансів Assetbox Реєстратора, тим 

вище його рівень. 

 

 

 

 
                                                           
12 Рівень пулу Реєстратора — параметр, що залежить від сукупної кількості одиниць Bitbon на Assetbox Реєстратора та Assetbox його першої лінії: 

чим більша кількість одиниць Bitbon, тим вищий рівень. У межах провайдингу в Системі Bitbon існує 100 рівнів. 
13 Базовий баланс — параметр, що визначається загальною кількістю одиниць Bitbon на кореневому Assetbox Реєстратора та сумою всіх балансів 

Assetbox першої лінії пулу Реєстратора. 
14 Медіана (від лат. mediāna — середина) в математичній статистиці — число, що характеризує вибірку (наприклад, набір чисел). Якщо всі 

елементи вибірки різні, то медіана — це таке число, що половина з елементів вибірки більше нього, а друга половина — менше. У більш загальному 
випадку медіану можна знайти, упорядкувавши елементи вибірки за зростанням або убуванням та взявши середній елемент. 
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Перекриття соціальної потужності 

Із метою збільшення обсягу винагороди та створення пулу з більшою 

соціальної потужністю Реєстратор прагне підключати більшу кількість учасників у 

свій пул. 

На рисунку 6 наведено пул Реєстратора без перекриття соціальної потужності: 

Рисунок 6. Пул Реєстратора без перекриття соціальної потужності 

У разі якщо в структурі Вашого пулу з’являється Assetbox із базовим балансом 

(рівнем), що дорівнює або вище базового балансу Вашого Assetbox, то відбувається 

перекриття соціальної потужності. 

Відповідно, унаслідок перекриття Ваш Assetbox втрачає соціальну потужність і 

не бере участі в розрахунку винагород на наступний провайдинговий період за цією 

гілкою пулу Реєстратора. 
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На рисунку 7 наведено пул Реєстратора із перекриттям соціальної потужності:  

Рисунок 7.Пул Реєстратора із перекриттям соціальної потужності 

Крім того, якщо в структурі пулу Реєстратора існує Assetbox із балансом менше 

ніж 0,001 одиниць Bitbon, то цей Assetbox не задіюється у провайдингу й не отримує 

винагороду, водночас соціальні зв’язки в структурі пулу через цей Assetbox 

зберігаються, але якісні та кількісні показники для нього не розраховуються. 

На рисунку 8 показано індикатори перекриття соціальної потужності: 

Рисунок 8. Індикатори перекриття соціальної потужності 

Для того щоб Реєстратор міг контролювати рівні базових балансів Assetbox 

свого пулу й уникнути ситуації з перекриттям своєї соціальної потужності, було 
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розроблено спеціальний «Індикатор перекриття потужності», що відображається на 

аналітичній панелі Реєстратора. Основне завдання індикатора — надати Реєстратору 

інструмент, що буде показувати, яка частина графа його пулу (відносно його 

кореневого Assetbox) приносить йому винагороди, а яка ні. 

Періоди провайдингового циклу 

Для зручності сприйняття поняття провайдингового циклу15 на рисунку 9 

наведемо наочний приклад. 

 

Рисунок 9. Схема одного провайдингового циклу 

1-й період: відбувається розрахунок і збереження базової та соціальної 

потужностей для кожного Assetbox пулу Реєстратора. Для розрахунку потужностей 

Assetbox завжди береться мінімальний баланс за провайдинговий період.  

2-й період: потужності Assetbox, що приєднані до пулів Реєстраторів, беруть 

участь у створенні блоків-транзакцій і подальшій їх верифікації (докладніше в 

                                                           
15 Провайдинговий цикл — сукупність трьох провайдингових періодів, протягом яких розраховуються та зберігаються потужності (базова та 

соціальна) для кожного Assetbox пулу Реєстратора, а також відбувається процес створення та верифікації блоків із подальшим нарахуванням 

винагород. 
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документі «Забезпечення консенсусу за алгоритмом Community PoS у системі 

обліку токенів розподіленого реєстру Системи Bitbon»). 

3-й період: виконується нарахування винагород на Assetbox Реєстраторів за 

потужності, розраховані на першому періоді провайдингового циклу. 

Звертаємо Вашу увагу на те, що під час підключення Assetbox Реєстратора до 

пулу перший провайдинговий цикл складається з чотирьох провайдингових 

періодів: 

1) перший провайдинговий період передбачає підключення Assetbox до 

пулу Реєстратора; 

2) мінімальний баланс такого Assetbox у період підключення дорівнює 

нулю, процес нарощування потужності буде запущено відповідно до розрахованих 

показників за другий провайдинговий період. Потужність Assetbox буде 

збільшуватися протягом 10 провайдингових періодів до його номінального 

значення; 

3) протягом третього провайдингового періоду потужності, розраховані за 

другий період, будуть брати участь у створенні блоків-транзакцій і подальшій їх 

верифікації; 

4) протягом четвертого провайдингового періоду буде здійснюватися 

процес нарахування винагород за потужності, що були розраховані за другий 

провайдинговий період і брали участь у підписанні блоків-транзакцій і подальшій їх 

верифікації в третьому провайдинговому періоді. 

Винагорода та вся система провайдингу прив’язані до серверного часу за 

UTC16. 

 

 

 

 

                                                           
16 UTC — всесвітній координований час, що є міжнародним стандартом середнього часу за Гринвіцьким меридіаном. 
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Процес захисту потужності пулу (Pool Power Protection) 

Із метою створення умов для стабільного функціонування й оптимального 

розподілу потужностей між Assetbox у пулі Реєстратора створено процес захисту 

потужності пулу (Pool Power Protection). 

Процес захисту потужності пулу полягає в такому: 

 У момент завершення провайдингового періоду, тобто після закінчення 

72 годин, відбувається аналіз операцій із переказу Bitbon на Assetbox 

Реєстраторів за цей період. 

 Якщо значення балансу Assetbox, на основі якого розраховується значення 

потужності за цей провайдинговий період, менше, ніж за попередній 

провайдинговий період, то потужність цього Assetbox зменшується на 

чотирикратну величину різниці потужностей, розрахованих до й після 

зменшення балансу цього Assetbox. 

Наприклад, якщо баланс Assetbox зменшився зі 100 Bitbon до 80 Bitbon, то 

потужність Assetbox зменшиться з 25 одиниць потужності до 5 одиниць 

потужності17. 

 Надалі та потужність, на яку зменшилася потужність цього Assetbox, буде 

відновлюватися до величини, відповідної новому балансу, протягом 10 

провайдингових періодів: по 10% за один провайдинговий період. 

 У разі повторного зменшення балансу на одному з наступних періодів 

створюється ще один процес захисту потужності пулу (Pool Power 

Protection), який підсумовується з незавершеними процесами захисту 

потужності, що виникли раніше. 

Звертаємо увагу на те, що процес захисту потужності пулу (Pool Power 

Protection) не поширюється на ті одиниці Bitbon, які були отримані як винагорода, 

за умови, що ці Bitbon були переказані з Assetbox Реєстратора в той самий період, в 

                                                           
17 Потужність Assetbox (без 1-ї лінії) із балансом 100 Bitbon = 25 W 

Потужність Assetbox (без 1-ї лінії) із балансом 80 Bitbon = 20 W 

Різниця потужностей = 5 W 

Зменшення потужності становитиме: 4 х 5 W = 20 W 
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який було прийнято винагороду (до початку їх участі в наступному 

провайдинговому періоді). 
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Синергія винагород і принципи нарахування винагород 

Участь у провайдингу в Системі Bitbon у ролі Реєстратора відкриває 

Користувачам Системи Bitbon унікальні перспективи, надаючи можливість 

отримання значного доходу без потреби купувати дороге обладнання та програмне 

забезпечення. Кожен власник одиниць Bitbon зможе брати участь у забезпеченні 

консенсусу й отримувати постійний дохід в обсязі, що буде безпосередньо залежати 

від кількості одиниць Bitbon, наявних на його Assetbox, і його внеску у формування 

спільноти Реєстраторів. 

Безперечною перевагою провайдингу в Системі Bitbon є те, що для 

забезпечення ведення діяльності в ролі Реєстратора на Assetbox фонду провайдингу 

переведено 30 000 000 одиниць Bitbon. Із цих одиниць Bitbon кожен 

провайдинговий період (72 години) виділяється певна кількість одиниць Bitbon із 

метою подальшого розподілу між усіма Реєстраторами відповідно до розрахованих 

потужностей Assetbox. 

Винагороди за ведення діяльності в ролі Реєстратора забезпечуються базовою 

та соціальною потужностями Assetbox, що формуються внаслідок залучення до пулу 

Реєстратора нових учасників. 

Отриману винагороду буде нараховано у відповідний провайдинговий період 

на Assetbox Реєстратора. У транзакції нарахування винагороди в коментарях буде 

деталізовано, яку винагороду Реєстратор отримав за свою базову потужність, а яку 

винагороду за соціальну потужність. 

Якщо протягом 30 днів Реєстратор не приймає транзакцію з винагородою, то 

така транзакція повертається на користь фонду провайдингу для подальшого 

перерозподілу між Реєстраторами. 

Серед головних принципів нарахування винагород можна зазначити такі. 

Принцип 1. Чим більше баланс Assetbox, задіяних у забезпеченні консенсусу, 

тим більшу винагороду отримує Реєстратор.  
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Принцип 2. Винагорода Реєстратора пропорціональна його внеску у 

формування спільноти Реєстраторів.  

Принцип 3. Провайдинг є циклічним процесом, один період якого дорівнює 

72 годинам. Кожні 72 години всім Реєстраторам із фонду провайдингу 

нараховується винагорода за участь у забезпеченні консенсусу в системі обліку 

токенів розподіленого реєстру Системи Bitbon. Розмір винагороди безпосередньо 

залежить від базової та соціальної потужностей Assetbox Реєстратора. 

Отже, головним принципом діяльності Реєстратора можна вважати формування 

розгалуженої соціальної мережі Реєстраторів із метою забезпечення 

децентралізованого середовища виконання Системи Bitbon.  
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Інструменти Реєстратора 

Аналітична панель Реєстратора 

Аналітична панель є основним інструментом Реєстратора, що забезпечує 

простоту сприйняття механізмів провайдингу та структури пулу Реєстратора. 

Статистичні дані, що вміщені в панелі, дозволяють отримати докладну інформацію 

про всі Assetbox на всіх лініях пулу Реєстратора для оптимального управління ним. 

За допомогою інструментів аналітичної панелі можна легко знайти будь-який 

Assetbox, підключений до пулу Реєстратора, і отримати ключову інформацію про всі 

Assetbox на всіх лініях цього пулу: із базовим балансом, загальною потужністю, 

рівнем Assetbox та іншими даними. 

Аналітична панель не лише головний інформаційний помічник для 

Реєстраторів, але й свого роду навігатор, що відображає розширену та докладну 

статистику розподілу винагород між Assetbox Реєстраторів. 

Детальніше ознайомитися з описом і функціоналом аналітичної панелі 

Реєстратора можна в документі «Аналітична панель Реєстратора. Інструкція». 

Додаток для віртуального моделювання пулів Реєстраторів 

Цей додаток розроблено з метою надання Провайдерам Системи Bitbon 

можливості змоделювати пул для отримання даних про потенційний розмір 

винагород за діяльність у ролі Реєстратора за умови практичної реалізації такої 

моделі пулу. Комплекс інструментів додатка разом із графіками та різними видами 

налаштувань параметрів дозволяє краще зрозуміти принципи побудови моделей 

пулів Реєстраторів із різними комбінаціями Assetbox, що входять до пулу, та їхніх 

балансів, що надає можливість Користувачу пройти практичне навчання діяльності 

Реєстратора в Системі Bitbon, а також спробувати створити декілька варіантів 

організації пулів і вибрати найбільш оптимальний шлях побудови структури 

соціальних зв’язків. 

https://s3.eu-central-1.amazonaws.com/information-resources.bitbon.space/pdf/providing/analitichna-panel-reyestratora-instrukciya.pdf
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Детальніше ознайомитися з додатком для віртуального моделювання пулів 

Реєстраторів можна за посиланням: providingpoolmodeling.bitbon.space/ua. 

Графік «Наведений базовий баланс 100-го рівня» 

Лінійний графік, на якому вісь Y відображає значення, виражене в одиницях 

Bitbon, за умови досягнення якого Assetbox отримує 100-й рівень. Вісь Х відображає 

90 провайдингових періодів. 

Графік «Наведений базовий баланс 100-го рівня» розташований на сторінці 

«Аудит і статистика» у розділі «Індикатори провайдингу» на сайті bitbon.space. 

Графік «Кількість Bitbon у провайдингу» 

Лінійний графік, на якому вісь Y відображає суму балансів усіх Assetbox, що 

беруть участь у забезпеченні консенсусу, а вісь Х відображає 90 провайдингових 

періодів. 

Графік «Кількість Bitbon у провайдингу» розташований на сторінці «Аудит і 

статистика» у розділі «Індикатори провайдингу» на сайті bitbon.space. 

Графік «Потужність Assetbox» 

Лінійний графік, на якому вісь Y відображає суму потужностей усіх Assetbox, 

що беруть участь у забезпеченні консенсусу, а вісь Х відображає 90 провайдингових 

періодів. 

Графік «Потужність Assetbox» розташований на сторінці «Аудит і статистика» 

у розділі «Індикатори провайдингу» на сайті bitbon.space. 

Графік «Динаміка змін характеру структури пулів» 

Лінійний графік, що відображає розрахунковий показник ступеня наближеності 

сумарної потужності всіх Assetbox, що беруть участь у забезпеченні консенсусу, до 

потужності «ідеального пулу» (теоретично можливої потужності всіх пулів 

Реєстраторів у Системі Bitbon). 

https://providingpoolmodeling.bitbon.space/ua
https://www.bitbon.space/ua/blockchain/graphs
https://www.bitbon.space/ua/blockchain/graphs
https://www.bitbon.space/ua/blockchain/graphs
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Графік «Динаміка змін характеру структури пулів» розташований на сторінці 

«Аудит і статистика» у розділі «Індикатори провайдингу» на сайті bitbon.space. 

Калькулятор Реєстратора 

Калькулятор Реєстратора — один із основних інструментів, який розроблено з 

метою надання Реєстраторам можливості зробити попередній розрахунок винагород 

за участь у забезпеченні консенсусу. Цей додаток в автоматичному режимі за 

введеними даними дозволяє спрогнозувати варіанти отримання доходу з 

можливістю вибору періоду прогнозування та однієї з трьох основних моделей 

прогнозування. 

1-ша модель: прогноз складається на підставі того, що у Реєстратора є лише 

свій Assetbox, і в провайдингу бере участь лише його власна потужність. 

2-га модель: прогноз складається на підставі того, що у Реєстратора існує 

підключена перша лінія, тобто базова потужність. 

3-тя модель: прогноз складається на підставі того, що у Реєстратора 

підключена друга лінія та нижче, тобто існує соціальна потужність. 

Бот-радник 

Adviser Bot — бот-радник, створений для своєчасного інформування 

Реєстратора про ключові події в його пулі за допомогою месенджера Telegram. 24 

години на добу і 7 днів на тиждень бот-радник буде повідомляти Реєстратору про 

вхідні транзакції з винагородою, про підключення нових Assetbox до пулу, про 

перерахунок рівнів і потужностей тощо. До того ж бот-радник надає рекомендації з 

підвищення ефективності управління пулом. Інформаційні повідомлення, які бот 

надсилає у месенджер, дублюються в аналітичній панелі Реєстратора у спеціальній 

вкладці Adviser Bot. 

https://www.bitbon.space/ua/blockchain/graphs
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Математичний опис забезпечення консенсусу 

Вихідні дані 

𝑁 — число Assetbox, що беруть участь у забезпеченні консенсусу в системі обліку 

токенів розподіленого реєстру Системи Bitbon, 

𝐵(𝑛) — баланс Assetbox із номером 𝑛, 𝑛 = 1,2,3, . . . , 𝑁, 

𝐵𝐵(𝑛) = 𝐵(𝑛) + 𝐵(1)(𝑛) — базовий баланс, де 𝐵(1)(𝑛) = ∑ 𝐵(𝑛(𝑖))
[𝑙[1](𝑛)]
𝑖=1  сума 

балансів Assetbox його першої лінії підключення, 𝐵(𝑛(𝑖)) — баланс 𝑖-го Assetbox із 

першої лінії з номером 𝑛(𝑖). 

Аналітичні вирази для виконання послідовності дій, пов’язаних із 

нарахуванням винагороди за ведення діяльності Реєстратора 

1. 

Обчислюється (загальна величина) 

𝐵𝑐𝑝 — середнє з балансів Assetbox, що беруть участь у забезпеченні консенсусу в 

системі обліку токенів розподіленого реєстру Системи Bitbon, 

𝐵𝑐𝑝 = ∑ 𝐵 (𝑛) 𝑁⁄𝑁
𝑛=1 . 

2. 

Знаходиться (індивідуальна величина) для кожного Assetbox із номером 𝑛 

𝑏𝑜(𝑛) — відносний баланс Assetbox, 

𝑏𝑜(𝑛) = 𝐵 (𝑛) 𝐵𝑐𝑝⁄ . 

3.  

Задається 𝑧 > 0 — коефіцієнт впливу першої лінії підключення та функція 

𝑓(𝑏𝑜(𝑛)) — регулятор впливу першої лінії — через вибір її параметрів 𝛼 > 𝑑 >

0, 𝑐 > 0. 

Вона обнуляє величину виведення на рівень нульових Assetbox. 

Залежить від відносного балансу 𝑏𝑜(𝑛) Assetbox із номером 𝑛. 
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Вона неперервна на додатній напівосі та 𝑓(0) = 0, 𝑓(∞) = 1: 

𝑓(𝑥) = [𝑥𝛼 + 𝑐 ∗ 𝑥𝑑] (1 + 𝑥𝛼)⁄ , 𝑥 ≥ 0, 𝛼 > 𝑑 > 0. 

4. 

За сумарним балансом 𝐵(1)(𝑛) першої лінії 𝐵(1)(𝑛) = ∑ 𝐵(𝑛(𝑖))
[𝑙[1](𝑛)]
𝑖=1  підключення 

для кожного Assetbox із номером 𝑛 знаходиться 𝑅(𝑛) — величина виведення 

Assetbox із номером 𝑛 на певний рівень (наведений базовий баланс), що задається 

величиною 

𝑅(𝑛) = 𝐵(𝑛) + 𝑧 ∗ 𝐵(1)(𝑛) ∗ 𝑓(𝑏𝑜(𝑛)), 

що залежить від балансу 𝐵(𝑛) Assetbox із номером 𝑛, а також від сумарного балансу 

𝐵(1)(𝑛) = ∑ 𝐵(𝑛(𝑖))
[𝑙[1](𝑛)]
𝑖=1  його першої лінії підключення. У цій формулі присутні: 

𝑧 > 0 — коефіцієнт впливу першої лінії підключення та функція 𝑓(𝑏𝑜(𝑛)) — 

регулятор впливу першої лінії, що залежить від відносного балансу Assetbox із 

номером 𝑛. 

5.  

Завдання вибору лівої межі верхнього (сотого) рівня вирішується застосуванням 

узагальненого показового розподілу (розподіли Вейбула — Гнеденко). 

Спочатку потрібно виразити параметр узагальненого показового розподілу через 

його медіану. 

Узагальнений показовий розподіл має вигляд 

𝐹(𝑥) = 1 − exp[−(𝜆𝑥)𝛼], 𝑥 > 0. 

Розв’язується рівняння 𝐹(𝑥) = 1 2⁄ . Записується еквівалентне йому рівняння 

1 2⁄ = 1 − exp[−(𝜆𝑥)𝛼]. 

Знаходимо 

exp[−(𝜆𝑥)𝛼] = 1 2⁄  

і 

𝜆𝑥 = (ln2)(1 𝛼⁄ ). 
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Звідси 

𝑥(𝑚𝑒𝑑) = (ln2)(1 𝛼⁄ ) 𝜆⁄ . 

Наступним кроком є вираз квантиля для імовірності 0,99 через параметр 

узагальненого показового розподілу. 

Знаходиться ліва межа 100-го рівня. Розв’язується рівняння 𝐹(𝑥) = 0,99, або  

0,99 = 1 − exp[−(𝜆𝑥)𝛼], або exp[−(𝜆𝑥)𝛼] = 0,01. 

Звідси 

𝜆𝑥 = (ln100)(1 𝛼⁄ ) 

і 

𝑥(0,99) = (ln100)(1 𝛼⁄ ) 𝜆⁄ . 

Звідси співвідношення 𝑥(𝑚𝑒𝑑) = (ln2)(1 𝛼⁄ ) 𝜆⁄ , через вираз 

𝜆 = (ln2)(1 𝛼⁄ ) 𝑥(𝑚𝑒𝑑)⁄ , знаходиться 

𝑥(0,99) = (ln100)(1 𝛼⁄ ) 𝜆⁄ = 𝑥(𝑚𝑒𝑑)(ln 100 ln⁄ 2)(1 𝛼⁄ ) = 𝑥(𝑚𝑒𝑑) ∗

[(log100) (log2)⁄ ](1 𝛼⁄ ), 

або 

𝑥(0,99) = 𝑥(𝑚𝑒𝑑)[(log100) (log2)⁄ ](1 𝛼⁄ ), 

або 

𝑥(0,99) = 𝑥(𝑚𝑒𝑑)[(log100) (log2)⁄ ](1 𝛼⁄ ) = 𝑥(𝑚𝑒𝑑)(2 log⁄ 2)(1 𝛼⁄ ). 

Ліва межа 100-го рівня виражається через медіану узагальненого показового 

розподілу як 

𝑥(лів)(100) = 𝑥(0,99) = 𝑥(𝑚𝑒𝑑)(2 log⁄ 2)(1 𝛼⁄ ). 

Наступним кроком визначається ступінь добутку в розподілі. 

Для визначення ступеня добутку в узагальненому показовому розподілі 

використовується вираз для математичного очікування випадкової величини з таким 

розподілом: 
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𝐹(𝑥) = 1 − exp[−(𝜆𝑥)𝛼], 𝑥 > 0. 

Він дорівнює 𝑀(1) = (1 𝜆⁄ )𝛤(1 + 1 𝛼⁄ ). 

 

Вираз для медіани 

𝑥(𝑚𝑒𝑑) = (ln2)(1 𝛼⁄ ) 𝜆⁄ , 

знаходимо 

𝑀 (1) 𝑥(𝑚𝑒𝑑)⁄ = 𝛤 (1 + 1 𝛼⁄ ) (ln2)(1 𝛼⁄ )⁄ . 

Визначається 

𝑀 (1) 𝑥(𝑚𝑒𝑑)⁄ = 𝐴. 

Розв’язується рівняння 

𝛤 (1 + 1 𝛼⁄ ) (ln2)(1 𝛼⁄ )⁄ = 𝐴 

щодо невідомого ступеня 𝛼. Тут 

𝛤(1 + 1 𝛼⁄ ) = ∫ 𝑡(1 𝛼⁄ )exp(−𝑡)𝑑𝑡

𝑡>0

 

значення гамма-функції в точці 1 + 1 𝛼⁄ . 

Будується процес обчислення виразу 

(ln2)(1 𝛼⁄ ) ∫ 𝑡(1 𝛼⁄ )exp(−𝑡)𝑑𝑡

𝑡>0

 

із заздалегідь заданою точністю, рівняння 

𝛤 (1 + 1 𝛼⁄ ) (ln2)(1 𝛼⁄ )⁄ = 𝐴 

вирішується методом ділення навпіл або ж методом «золотого поділу». 

Для початкової побудови вибирається 𝛼 = 1 3⁄ . 

Як приклад. 

За умови 𝑥(𝑚𝑒𝑑) = 30,𝛼 = 1 3⁄  
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𝑥(лів)(100) = 30 ∗ (2 log⁄ 2)3 = 30 ∗ (6,64385618977472469574. . . )3

= 8797,9588. .. 

6.  

Задається 

𝛥 = 𝑥лів(1) — ліва межа першого рівня, та величина, звідки починається 

нарахування винагороди, 

𝐴(1) — довжина першого рівневого інтервалу, 

𝐿 — число рівнів (у цьому випадку 𝐿 = 100), 

𝐷 = 𝑥лів(𝐿) — ліва межа верхнього рівня. 

Визначаємо: 

𝑆 = [(𝐷 − 𝛥) 𝐴⁄ (1)][1 (𝐿−2)⁄ ] —  

розширювач діапазону рівневих інтервалів (починаючи з другого). 

Для всіх рівнів, починаючи з другого (2 ≤ 𝑘 ≤ 𝐿), ліва межа інтервалу рівня 𝑘 

дорівнює: 

𝑥лів(𝑘) = 𝑥лів(1) + 𝐴(1) ∗ 𝑆(𝑘−2) = 𝛥 + 𝐴(1) ∗ 𝑆(𝑘−2), 2 ≤ 𝑘 ≤ 𝐿. 

Як приклад. 

Визначається довжина 𝛥(𝑘) інтервалу рівня 𝑘, 1 ≤ 𝑘 ≤ 𝐿. 

За умови 𝑘 = 1 довжина першого рівневого інтервалу дорівнює 𝐴(1): 

𝛥(1) = 𝑥лів(2) − 𝑥лів(1) = [𝑥лів(1) + 𝐴(1) ∗ 𝑆(2−2)] − 𝑥лів(1) = 𝐴(1). 

За умови 𝑘 = 2 довжина другого рівневого інтервалу дорівнює: 

𝛥(2) = 𝑥лів(3) − 𝑥лів(2) = 𝐴(1) ∗ 𝑆(3−2) − 𝐴(1) = 𝐴(1) ∗ (𝑆 − 1). 

За умови 𝑘 = 3 довжина третього рівневого інтервалу дорівнює: 

𝛥(3) = 𝑥лів(4) − 𝑥лів(3) = 𝐴(1) ∗ 𝑆(4−2) − 𝐴(1) ∗ 𝑆(3−2) = 𝐴(1) ∗ (𝑆2 − 𝑆). 

За умови 𝑘 = 4 довжина четвертого рівневого інтервалу дорівнює: 

𝛥(4) = 𝑥лів(5) − 𝑥лів(4) = 𝐴(1) ∗ 𝑆(5−2) − 𝐴(1) ∗ 𝑆(4−2) = 𝐴(1) ∗ (𝑆3 − 𝑆2). 
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За умови 𝑘 = 𝐿 − 1 довжина 𝐿 − 1-го рівневого інтервалу дорівнює: 

𝛥(𝐿 − 1) = 𝑥лів(𝐿) − 𝑥лів(𝐿 − 1) = 𝐴(1) ∗ 𝑆(𝐿−2) − 𝐴(1) ∗ 𝑆(𝐿−3) = 𝐴(1) ∗ (𝑆(𝐿−2) −

𝑆(𝐿−3)). 

Ліва межа 𝐿-го рівневого інтервалу дорівнює: 

𝑥лів(𝐿) = 𝑥лів(1) + 𝐴(1) ∗ 𝑆(𝐿−2) = 𝛥 + 𝐴(1) ∗ 𝑆(𝐿−2) = 𝛥 + 𝐴(1)[(𝐷 − 𝛥) 𝐴⁄ (1)] =

𝐷. 

Відношення довжин сусідніх інтервалів: 

𝛥 (𝑘 + 1) 𝛥⁄ (𝑘), 2 ≤ 𝑘 ≤ 𝐿 − 2, 

починаючи з другого та закінчуючи 𝐿 − 2-м дорівнює 𝑆: 

𝛥 (𝑘 + 1) 𝛥⁄ (𝑘) = [𝑆(𝑘) − 𝑆(𝑘−1)] [𝑆(𝑘−1) − 𝑆(𝑘−2)]⁄ = 𝑆 

для всіх 2 ≤ 𝑘 ≤ 𝐿 − 2. 

7. 

Для кожного рівня 𝑘, 𝑘 = 1, . . . , 𝐿, обчислюються рівневі процентні коефіцієнти 

𝑟(𝑘) (рівневі проценти 100 ∗ 𝑟(𝑘)): 

𝑟(𝑘) = 0,3 + 0,7 ∗ [(𝑘 − 1) (𝐿 − 1)⁄ ]𝛽, 

𝑘 = 1, . . . , 𝐿, а параметр ступеня 𝛽 > 0 відповідає за швидкість зростання поблизу 

малих або великих значень рівня (випуклість вгору або вниз графіка рівневих 

коефіцієнтів). За умови 𝛽 = 1 швидкість зростання постійна (точки на графіку 

розміщені на прямій). 

8. 

Для кожного Assetbox із номером 𝑛 обчислюється базова потужність 𝑊𝑏(𝑛) 

Assetbox 𝑛 за формулою: 

𝑊𝑏(𝑛) = 𝑚𝑎𝑥[0,25 ∗ 𝐵(𝑛); 𝑊], 

де 

𝑊 = 𝑚𝑖𝑛[𝐵(𝑛); 0,25 ∗ 𝑋] 
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є мінімум із балансу 𝐵(𝑛) Assetbox із номером 𝑛 і суми мінімумів 

𝑚𝑖𝑛[𝐵(𝑛); 𝐵1(𝑛(𝑖))] його балансу 𝐵(𝑛) і балансів 𝐵1(𝑛(𝑖)) = 𝐵(𝑛(𝑖)) усіх вузлів 

першої лінії підключення до Assetbox 𝑛, помноженої на коефіцієнт 0,25: 

𝑋 = ∑ 𝑚𝑖𝑛[𝐵(𝑛); 𝐵1(𝑛(𝑖))]

[𝑙[1](𝑛)]

𝑖=1

. 

Для цього виконується така послідовність дій. 

8.1. Використовуючи верхні індекси 1, . .., нумеруються рівні (лінії) Assetbox, 

підписані під досліджуваний Assetbox.  

8.2. Обчислюється допоміжне значення: 

𝑋 = ∑ 𝑚𝑖𝑛[𝐵(𝑛); 𝐵1(𝑛(𝑖))]𝑙
𝑖=1 ,     

де 𝑙 — число Assetbox у першій лінії Assetbox; 

𝐵1(𝑛(𝑖)) — баланс 𝑖-го Assetbox із першої лінії з номером 𝑛(𝑖). 

8.3. Обчислюється допоміжна величина: 

𝑊 = 𝑚𝑖𝑛[𝐵(𝑛); 0,25 ∗ 𝑋].     

8.4. Визначаємо базову потужність: 

𝑊𝑏(𝑛) = 𝑚𝑎𝑥[0,25 ∗ 𝐵(𝑛); 𝑊].      

Під час такого обчислення базової потужності, за умови, що перша лінія 

досліджуваного Assetbox містить чотири Assetbox із балансами, що дорівнюють 

балансу досліджуваного, цей Assetbox отримає максимально можливу базову 

потужність. Водночас можливі й інші побудови змісту структури, що дають Assetbox 

максимально можливу для його балансу базову потужність. 

9. 

Для кожного Assetbox із номером 𝑛 уводиться наведена соціальна потужність 

𝑊𝑛𝑠(𝑛), що визначається вихідними вмістами вузла 𝑛, Assetbox із номерами 

𝑛(1), 𝑛(2), . . . , 𝑛(𝑙[1]) першої лінії 𝐿[1](𝑛) підключення до вузла 𝑛 (вони дають базову 

потужність виведення на рівень) і вмістами Assetbox усіх його гілок підключень 
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нижче першої лінії, в основі яких Assetbox із рівневим процентом, меншим за 

рівневий процент Assetbox із номером 𝑛 (загальним числом П(𝑛)). 

𝑊𝑛𝑠(𝑛) = ∑ [𝑟(𝑛) − 𝐶*(𝑛(𝑖), 𝑛[1](𝜋), 𝑛)]
(𝑍(𝑛))

𝑖=(𝑙[1]+1)
∗ 𝐵(𝑛(𝑖)) ∗ 𝐼[𝑟(𝑛) >

𝐶*(𝑛(𝑖), 𝑛[1](𝜋), 𝑛)], 

де 𝑍(𝑛) = 𝑙[1] + П(𝑛). Тут величина 𝐶*(𝑛(𝑖), 𝑛[1](𝜋), 𝑛) визначається таким 

способом. Із вузла 𝑛(𝑖), що розміщується нижче першої лінії підключення до 

Assetbox 𝑛, у вузол 𝑛 веде однозначний шлях підключень: 

𝜋(𝑛[𝑠](𝑖), 𝑛), 

що дорівнює: 

[𝑛[𝑠](𝑖) → 𝑛[𝑠−1](𝜋(𝑛[𝑠](𝑖), 𝑛)) →. . . → 𝑛[2](𝜋(𝑛[𝑠](𝑖), 𝑛)) → 𝑛[1](𝜋(𝑛[𝑠](𝑖), 𝑛)) →

𝑛[0](𝜋(𝑛[𝑠](𝑖), 𝑛))], 

або спрощено: 

[𝑛[𝑠](𝑖) → 𝑛[𝑠−1] →. . . → 𝑛[2] → 𝑛[1] → 𝑛[0]] 

із початком у вузлі 𝑛(𝑖) = 𝑛[𝑠](𝑖) на нижньому рівні [𝑠] та закінченням у вузлі  

𝑛 = 𝑛[0](𝜋(𝑛[𝑠](𝑖), 𝑛)) = 𝑛[0] на верхньому, з його точки зору — нульовому рівні. 

А 

𝐶*(𝑛(𝑖), 𝑛[1](𝜋), 𝑛) = 𝑚𝑎𝑥[𝑟(𝑛[1])𝑟(𝑛[2]), 𝑟(𝑛[3]), . . . , 𝑟(𝑛[𝑠−1]), 𝑟(𝑛[𝑠])] 

є максимум із усіх рівневих процентних коефіцієнтів 

𝑟(𝑛[1]), 𝑟(𝑛[2]), 𝑟(𝑛[3]), . . . , 𝑟(𝑛[𝑠−1]), 𝑟(𝑛[𝑠]) 

у вузлах 

𝑛[1], 𝑛[2], 𝑛[3], . . . , 𝑛[𝑠−1], 𝑛[𝑠] 

на шляху 

𝜋(𝑛[𝑠](𝑖), 𝑛) = [𝑛[𝑠] → 𝑛[𝑠−1] →. . . → 𝑛[2] → 𝑛[1] → 𝑛[0]] 

підключень із вузла 𝑛(𝑖) = 𝑛[𝑠](𝑖) = 𝑛[𝑠] у вузол 𝑛 = 𝑛[0](𝜋(𝑛[𝑠](𝑖), 𝑛)) = 𝑛[0]. 
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Сума береться за всіма гілками нижче першої лінії підключення до Assetbox із 

номером 𝑛, рівневий процент яких менше за рівневий процент Assetbox із 

номером 𝑛. Усі гілки, в основі яких стоїть Assetbox із рівневим процентом меншим за 

рівневий процент Assetbox із номером 𝑛, не враховуються. 

10. 

Підраховується мажорувальна соціальна потужність 𝑊𝑚𝑠(𝑛) для Assetbox із 

номером 𝑛: 

𝑊𝑚𝑠(𝑛) = ∑ [𝑟𝑚𝑎𝑥 − 𝐶*(𝑛(𝑖), 𝑛[1](𝜋), 𝑛)]
(𝑍(𝑛))

𝑖=(𝑙[1]+1)
∗ 𝐵(𝑛(𝑖)) ∗ 𝐼[𝑟𝑚𝑎𝑥 >

𝐶*(𝑛(𝑖), 𝑛[1](𝜋), 𝑛)]. 

Мажорувальна соціальна потужність вузла 𝑛  відрізняється від наведеної соціальної 

потужності підставленням величини 𝑟𝑚𝑎𝑥 = 1 замість величини 𝑟(𝑛). 

11. 

Підраховується соціальна потужність 𝑊𝑠(𝑛) вузла 𝑛, зважаючи на наведену 

соціальну потужність 𝑊𝑛𝑠(𝑛) за формулою: 

𝑊𝑠(𝑛) = 𝑊𝑛𝑠(𝑛) ∗ 𝑔(𝐶𝑜(𝑛)). 

Тут для забезпечення соціальної спрямованості провайдингу вводиться соціальна 

нормувальна функція 𝑔(𝑥), що дорівнює: 

𝑔(𝑥) = [ℎ + (1 − ℎ)(1 + 𝑝𝑥𝜂)𝑞(1−𝑥)], 

0 < ℎ < 1, 𝑞 > 1, 𝑝 ≥ 0, 𝜂 ≥ 0. 

Тут ℎ — рівень недосяжного мінімуму соціальної нормувальної функції; 

𝑝 — регулятор сплеску хвилі графіка соціальної нормувальної функції; 

𝜂 — показник ступеня, що забезпечує сплеск хвилі графіка функції; 

𝑞 — основа показовості соціальної нормувальної функції, що забезпечує її 

прагнення до свого недосяжного мінімуму ℎ. 

За аргумент 𝑥 соціальної нормувальної функції взято величину: 

𝐶𝑜(𝑛) = 𝑊𝑚𝑠 (𝑛) 𝐵𝑐𝑝⁄ , 
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що дорівнює відношенню мажорувальної соціальної потужності 𝑊𝑚𝑠(𝑛) до 

середньої 𝐵ср із балансів Assetbox. 

12. 

Для кожного Assetbox із номером 𝑛 обчислюється потужність 𝑊(𝑛) як сума базової 

та соціальної потужностей вузла 𝑛: 

𝑊(𝑛) = 𝑊𝑏(𝑛) + 𝑊𝑠(𝑛). 

13. 

Сума 𝑆, що виокремлюється, ділиться між усіма Assetbox 

𝑆 = ∑

𝑁

𝑛=1

𝑆(𝑛) 

прямо пропорційно їхнім потужностям 𝑊(𝑛) за формулою для обчислення 

винагороди 𝑆(𝑛) 𝑛-го Assetbox: 

𝑆(𝑛) = 𝑆 ∗ 𝑊 (𝑛) 𝑊⁄ , 

де 

𝑊 = ∑𝑁
𝑛=1 𝑊(𝑛) — 

сума потужностей усіх Assetbox. 

Значення параметрів у реалізованій моделі. 

𝑧 = 1 

𝛼 = 1 

𝛼 = 1 3⁄  

𝑐 = 0,8 

𝑑 = 1 3⁄  

𝑟𝑚𝑖𝑛 = 0,3, 𝐿 = 100,𝛽 = 0,5 

𝑞 = 2,𝑝 = 1,5,𝜂 = 1,46, 𝛥 = 10−3, 𝐴(1) = 1, ℎ = 0.05 
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Параметри формул для розрахунку нарахування винагороди за ведення 

діяльності Реєстратора 

𝛥 = 10−3 — мінімальний баланс Assetbox для отримання винагороди. 

𝐼(1) = 1 — довжина інтервалу першого рівня. 

k = 1 — коефіцієнт значущості першої лінії. 

ɑ = 1 — ступінь головних доданків у нескінченній асимптотиці. 

с = 0,8 — коефіцієнт, що регулює значення функції в одиниці. 

d = 1/3 — параметр ступеня, що дозволяє обнулити величину виведення на 

рівень нульових Assetbox. 

𝑟𝑚𝑖𝑛 = 0,3 — мінімальне значення рівневих процентних коефіцієнтів. 

L = 100 — таблиці рангових процентів за потужністю Assetbox і відповідності 

потужності Assetbox і першої лінії певному рангу обчислюються динамічно, 

виходячи з максимальної потужності в системі. Змінюючи число рівнів, змінюються 

межі інтервалів рівнів. 

β = 0,5 — параметр ступеня відповідає за швидкість зростання поблизу малих і 

великих значень рівня, має бути суворо більше за 0. 

h = 0.05 — рівень недосяжного мінімуму (нижня грань) соціальної функції, має 

бути більшим за 0, але менше за 1. 

p = 1,5 — регулятор хвилястості нормувальної функції. 

r = 1,46 — ступінь при аргументі соціальної функції. 

q = 2 — основа показовості q у соціальній функції, що забезпечує прагнення до 

мінімуму h.  
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Термінологія провайдингу 

Alias — ідентифікатор, який Користувач Системи Bitbon може додатково 

присвоїти своєму Assetbox як унікальне ім’я. 

Bitbon — цифровий актив Системи Bitbon, створений ТОВ «СІМКОРД» 

унаслідок токенізації немонетарного активу «Актив інфраструктури Системи Bitbon 

— Сімкорд» (первісного активу для Bitbon). Зважаючи на троїстість цифрового 

активу одиниця цифрового активу Bitbon надає:  

 доступ до інформаційного ресурсу «Протокол Bitbon» (первинного 

активу для Bitbon);  

 право на доступ (допуск) до немонетарного активу «Актив 

інфраструктури Системи Bitbon — Сімкорд» (первісного активу для 

Bitbon) у порядку, встановленому інформаційним ресурсом «Протокол 

Bitbon»; 

 можливість вести облік доступу до інформаційного ресурсу «Протокол 

Bitbon» та допуску до немонетарного активу «Актив інфраструктури 

Системи Bitbon — Сімкорд». 

Використання цифрового активу Bitbon як ключового компонента Системи 

Bitbon дозволяє Користувачам Системи Bitbon реалізовувати майнові та особисті 

немайнові відносини через здійснення фінансового й управлінського обліку своїх 

майнових та особистих немайнових прав. 

Assetbox — компонент Системи Bitbon, що призначений для реєстрації 

одиниць цифрового активу в Системі Bitbon та забезпечує доступ до адреси 

зберігання одиниць обліку токену розподіленого реєстру в системі обліку токенів 

розподіленого реєстру. Доступ Користувача Системи Bitbon до Assetbox 

забезпечується через обліковий запис у Системі Bitbon. 

За допомогою функціональних можливостей Assetbox відбувається взаємодія 

Користувачів Системи Bitbon під час обертання цифрових активів у Системі Bitbon. 

Користувач Системи Bitbon може присвоїти Alias своєму Assetbox із метою 

спрощення ідентифікації Assetbox для інших Користувачів Системи Bitbon. 
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UTC — всесвітній координований час, що є міжнародним стандартом 

середнього часу за Гринвіцьким меридіаном. 

Баланс Assetbox — кількість одиниць Bitbon на Assetbox Реєстратора. 

Базовий баланс — параметр, що визначається загальною кількістю одиниць 

Bitbon на кореневому Assetbox Реєстратора та сумою всіх балансів Assetbox першої 

лінії пулу Реєстратора. 

Базова потужність кореневого Assetbox — параметр Assetbox Реєстратора, 

що визначається потужністю такого Assetbox та сукупною потужністю всіх Assetbox 

його першої лінії. 

Одиниця потужності — показник, що розраховується на підставі таких 

параметрів: величини власного балансу Assetbox, структури зв’язків пулу 

Реєстратора, балансу Assetbox цього пулу. 

Одиниця цифрового активу — унікальне для кожного цифрового активу 

Системи Bitbon співвідношення між даними токену розподіленого реєстру, даними 

первинного активу та даними первісного активу, отримане внаслідок токенізації 

первісного активу й подане в системі обліку токенів розподіленого реєстру у вигляді 

одиниці обліку токену розподіленого реєстру. Власник одиниці цифрового активу 

має право використовувати дані первісного активу в порядку, встановленому 

даними первинного активу, що може бути використане або передане через 

обертання цифрового активу в порядку, встановленому даними первинного активу 

такого цифрового активу. 

Кореневий Assetbox — Assetbox, що очолює конкретний пул Реєстратора та до 

якого зводяться всі зв’язки у структурі цього пулу. 

Пул Реєстратора — один або більше Assetbox, задіяних у провайдингу в 

Системі Bitbon, між якими за допомогою спеціальних транзакцій встановлюється 

зв’язок та які утворюють структуру, що функціонує відповідно до правил і 

технічних протоколів забезпечення консенсусу в Системі Bitbon. 



Bitbon System             Providing 

44 

Провайдинговий цикл — сукупність трьох провайдингових періодів, 

протягом яких розраховуються та зберігаються потужності (базова та соціальна) для 

кожного Assetbox пулу Реєстратора, а також відбувається процес створення та 

верифікації блоків із подальшим нарахуванням винагород. 

Медіана (від лат. mediāna — середина) в математичній статистиці — число, що 

характеризує вибірку (наприклад, набір чисел). Якщо всі елементи вибірки різні, то 

медіана — це таке число, що половина з елементів вибірки більше нього, а друга 

половина — менше. У більш загальному випадку медіану можна знайти, 

упорядкувавши елементи вибірки за зростанням або убуванням та взявши середній 

елемент. 

Потужність Assetbox — параметр Assetbox Реєстратора, що визначає правову 

вагу конкретного Реєстратора в Соціальній мережі «Система Bitbon» під час 

посвідчення правочинів у Системі Bitbon. Потужність Assetbox розраховується як 

сума базової та соціальної потужності Assetbox Реєстратора й безпосередньо 

впливає на винагороду Реєстратора. 

Система Bitbon — децентралізована інформаційна платформа, що знаходиться 

під управлінням Учасників Системи Bitbon та забезпечує можливість Користувачам 

Системи Bitbon реалізувати суспільні відносини в Соціальній мережі «Система 

Bitbon». 

Система обліку токенів розподіленого реєстру — інформаційна система 

реєстрації, зберігання, обміну даними токенів розподіленого реєстру, що заснована 

на технології розподіленого реєстру. 

Соціальна потужність Assetbox — параметр Assetbox Реєстратора, що 

формується на підставі соціальних зв’язків Реєстратора, починаючи із його другої 

лінії й нижче. 

Обертання цифрового активу — властивість цифрового активу, що згідно з 

правилами та умовами протоколу цифрового активу дозволяє Користувачу 

Системи Bitbon реалізувати два способи передавання прав через: 
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 зміну адреси реєстрації (Assetbox) для певної кількості одиниць цифрового 

активу Системи Bitbon за допомогою транзакції токену розподіленого 

реєстру, що на підставі троїстості цифрового активу спричиняє 

переуступку певного обсягу прав, встановленого протоколом цифрового 

активу; 

 зміну власника хешу цифрового активу, що спричиняє перереєстрацію 

прав власності на цифровий актив за іншим Користувачем Системи Bitbon. 

Користувач Системи Bitbon — суб’єкт, який пройшов реєстрацію в 

Системі Bitbon, унаслідок чого отримав доступ до свого облікового запису в 

Системі Bitbon, за допомогою якого взаємодіє з інфраструктурою Системи Bitbon. 

Провайдер Системи Bitbon — статус, що дозволяє Користувачу 

Системи Bitbon провадити діяльність із підтримування децентралізації 

Системи Bitbon у ролі Реєстратора та/або Партиціонера через надання для цих цілей 

належних йому ресурсів згідно з Додатком «Провайдер Системи Bitbon». 

Провайдинг у Системі Bitbon — вид діяльності Користувача Системи Bitbon, 

спрямований на забезпечення децентралізації Системи Bitbon через надання певної 

кількості одиниць цифрового активу Bitbon, що належать такому Користувачу, та 

відповідної якості ресурсів, зокрема каналів зв’язку, достатнього процесорного часу 

та обсягу пам’яті для тривалого зберігання інформації з метою забезпечення 

обертання цифрових активів. 

Процес нарощування потужності — процес, під час якого відбувається 

нарощування потужності Assetbox до його максимального значення протягом 

10 провайдингових періодів. 

Реєстратор — роль Користувача Системи Bitbon у статусі Провайдера Системи 

Bitbon, що дозволяє фіксувати правочини в Системі Bitbon з метою посвідчення 

юридичного факту через досягнення консенсусу за алгоритмом Community PoS 

згідно з Додатком «Провайдинг у Системі Bitbon: економіко-правова 

децентралізація Системи Bitbon». 
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Рівень пулу Реєстратора — параметр, що залежить від сукупної кількості 

одиниць Bitbon на Assetbox Реєстратора та Assetbox його першої лінії: чим більша 

кількість одиниць Bitbon, тим вищий рівень. У межах провайдингу в Системі Bitbon 

існує 100 рівнів. 

Учасник Системи Bitbon — статус та одночасно роль Користувача Системи 

Bitbon, що дозволяють такому Користувачу використовувати функціональні 

можливості інфраструктури Системи Bitbon, доступ до яких у тому числі 

обумовлений наявністю одиниць цифрового активу Bitbon, а також провадити 

діяльність з управління Системою Bitbon у порядку, передбаченому Додатком 

«Управління Системою Bitbon». Статусом та одночасно роллю Учасника 

Системи Bitbon автоматично наділяється Користувач, який є власником одиниць 

цифрового активу Bitbon та якими він має право розпоряджатися на свій розсуд. 

Обліковий запис у Системі Bitbon — компонент Системи Bitbon, створений 

унаслідок реєстрації суб’єкта в Системі Bitbon із метою отримання прав 

Користувача Системи Bitbon. 

Фонд провайдингу — компонент Системи Bitbon, який акумулює одиниці 

цифрового активу Bitbon, що надходять, і перерозподіляє їх серед Провайдерів 

Системи Bitbon з огляду на вибраний кожним Провайдером спосіб або способи 

здійснення провайдингу в Системі Bitbon. 

Цифровий актив Системи Bitbon — вид токенізованого активу, властивості 

та параметри якого надають можливість Користувачам Системи Bitbon управляти 

своїми майновими чи особистими немайновими правами, а саме реєструвати такі 

права та розпоряджатися ними, зокрема здійснювати рівноцінний обмін таких прав 

за допомогою одиниць цифрових активів. 

 


