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Цей довідковий документ є інструкцією, створеною для зручності розуміння основних 

принципів використання аналітичної панелі з метою ефективного управління пулом 

Реєстратора. 
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Загальна інформація про аналітичну панель Реєстратора 

Призначення панелі 

Аналітична панель є основним інструментом Реєстратора, що забезпечує 

простоту сприйняття механізмів нарахування винагород та структури пулу 

Реєстратора. Статистичні дані, що містяться в аналітичній 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, та отримати 

ключову інформацію про всі Assetbox на всіх лініях цього пулу: з базовим балансом, 

загальною потужністю, рівнем Assetbox та іншими даними. 

Аналітична панель не лише головний інформаційний помічник для Реєстраторів 

Системи Bitbon, але й свого роду «навігатор», що відображає абсолютно прозору та 

докладну статистику розподілу винагород за ведення діяльності в ролі Реєстратора 

Системи Bitbon. 

Вхід на аналітичну панель 

Зайти на аналітичну панель Ви можете на сайті Bitbon Space зі сторінки 

«Провайдинг» (https://www.bitbon.space/ua/providing). Користувач виконує пошук 

потрібного йому Assetbox, зазначивши у полі для пошуку його адресу або Alias. За 

допомогою аналітичної панелі Ви можете знайти та переглянути інформацію про 

будь-який Assetbox, задіяний у провайдингу (рис. 1). 

 

https://www.bitbon.space/ua/providing
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Рисунок 1. Сторінка з пошуком Assetbox  

Сторінка з аналітичною панеллю відкриється у разі, якщо Assetbox, параметри 

якого уведені в рядок пошуку, знайдено. У разі якщо цей Assetbox не знайдено 

системою, Ви отримаєте відповідне повідомлення. 

Статистичні дані на аналітичній панелі оновлюються один раз у хвилину. 

Елементи управління та робочий простір панелі 

На рис. 2 наведені основні елементи роботи з панеллю. 
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Рисунок 2. Основні елементи роботи з панеллю 
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Час сервера 

Звертаємо Вашу увагу, що на панелі Реєстратора відображається поточний 

серверний час у форматі UTC (рис. 3). 

 

Рисунок 3. Поточний серверний час 

Поточний провайдинговий період 

Для зручності Користувачів на панелі Реєстратора відображається прогрес-бар 

поточного провайдингового періоду з точними датами його початку та закінчення 

(рис. 4). 

 

Рисунок 4. Поточний провайдинговий період 

Панель кнопок інструментів Реєстратора 

На рис. 5 наведено панель із кнопками переходу до інструментів Реєстратора.  

 
Рисунок 5. Панель кнопок інструментів Реєстратора 

 Під час натискання на кнопку  (Бот-радник) відкриється сторінка, на 

якій розміщена інформація з описом основного функціонала Adviser Bot. 

 Під час натискання на кнопку  (Калькулятор Реєстратора) 

відкриється тимчасова сторінка з описом основних можливостей, які 

надаватиме калькулятор Реєстратора. 

 Під час натискання на кнопку  (Індикатори провайдингу) відкриється 

сторінка сайта Bitbon Space «Аудит і статистика», на якій розміщені основні 

індикатори провайдингу. 
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 Під час натискання на кнопку  (Додаток для віртуального 

моделювання пулів Реєстраторів) відкриється тимчасова сторінка з описом 

основного функціонала додатка для віртуального моделювання пулів 

Реєстраторів. 

Пошук Assetbox 

Якщо Ви хочете знайти статистичні дані за якимось Assetbox, то Вам потрібно 

скористатися функцією пошуку (рис. 6). 

 
Рисунок 6. Кнопка пошуку Assetbox  

Під час натискання на кнопку «Знайти Assetbox» Ви автоматично переходите на 

сторінку «Провайдинг» на сайті bitbon.space, на якій і здійснюється пошук 

(докладніше про це у розділі «Вхід в аналітичну панель»).  

Допомога Провайдеру 

Інформацію про основні поняття та принципи провайдингу в Системі Bitbon, а 

також посилання на основні інструкції Ви можете знайти на сторінці «Допомога 

Провайдеру», перехід на яку виконується під час натискання на відповідну кнопку 

(рис. 7). 

 

Рисунок 7. Кнопка переходу до «Допомоги Провайдеру» 

Навігація за Assetbox у пулі Реєстратора 

На рис. 8 і 9 наведено зовнішній вигляд блоку навігації пулом Реєстратора. 

https://www.bitbon.space/ua
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Рисунок 8. Навігація за Assetbox у пулі Реєстратора 

(на рисунку наведено варіант, коли Користувач вибрав перегляд інформації 

за кореневим Assetbox і його першою лінією) 
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Рисунок 9. Навігація за Assetbox у пулі Реєстратора 

(на рисунку наведено варіант, коли Користувач вибрав один із Assetbox, 

що входять до пулу Реєстратора) 

  



 
  

Bitbon System                                                                                                               Аналітична панель Реєстратора. Інструкція 

11 

Загальна інформація про блок 

Блок навігації пулом складається з 4 горизонтальних областей (рис. 10): 

 кореневий Assetbox пулу Реєстратора; 

 вибраний Вами Assetbox; 

 перша лінія вибраного (або кореневого, якщо нема вибраного) Вами 

Assetbox; 

 рядок пошуку Assetbox у пулі. 

 

Рисунок 10. Структура блоку навігації пулом Реєстратора 

Кореневий Assetbox пулу Реєстратора — це Assetbox, який було знайдено за 

результатом пошуку на сторінці «Провайдинг» і який є головним у конкретному пулі 

Реєстратора, а всі зв’язки в структурі пулу зводяться до такого Assetbox. 

Звертаємо Вашу увагу на те, що в перегляді елементу «Кореневий Assetbox пулу 

Реєстратора» існує низка особливостей: 

 Після того як Assetbox було знайдено й аналітична панель відкрилась, 

значення кореневого Assetbox не змінюється (лише за допомогою виконання 

нового пошуку). 
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 Для навігації та аналізу доступні всі Assetbox, що входять до пулу 

Реєстратора кореневого Assetbox. 

 Здійснити перехід на Assetbox, що стоїть вище за структурою соціальних 

зв’язків, ніж цей Assetbox, неможливо, для цього потрібно знову виконати 

процедуру пошуку відповідного Assetbox. 

 Під час натискання на кореневий Assetbox він стає «вибраним» (панель 

Реєстратора відображає статистичні дані, що належать саме цьому Assetbox). 

Вибраний Assetbox — це будь-який Assetbox, що входить до пулу Реєстратора, 

який було вибрано Користувачем для перегляду статистичних даних. У блоці 

«Інформація про вибраний Assetbox» і таблицях нижче відображається інформація за 

вибраним Assetbox. Відразу після пошуку вибраного Assetbox на панелі Реєстратора 

відображається інформація за кореневим Assetbox. Після вибору другого Assetbox інші 

блоки панелі оновлюються для відображення інформації за вибраним Assetbox пулу. 

Перша лінія вибраного Assetbox — це Assetbox, що входять до першої лінії 

вибраного Вами Assetbox. Якщо Assetbox, що входять до першої лінії вибраного Вами 

Assetbox, не поміщаються на одну сторінку, то вони будуть розміщені на кількох 

сторінках, і перейти на іншу сторінку Ви зможете, натиснувши на її номер (рис. 11). 

 
Рисунок 11. Елемент навігації між сторінками списку Assetbox першої лінії пулу 

Реєстратора 

Рядок пошуку Assetbox у пулі допоможе Вам знайти статистичні дані за будь-

яким Assetbox, що входить до пулу вибраного Assetbox (рис. 12). 

 

Рисунок 12. Рядок пошуку Assetbox у пулі кореневого Assetbox 
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Параметри Assetbox у пулі 

 Адреса  

 
У цьому стовпчику вводяться значення трьох параметрів: адреса Assetbox, Alias 

Assetbox та іконка Assetbox. Ви можете скопіювати адресу Assetbox у буфер обміну, 

натиснувши на кнопку  . 

 Базовий баланс 

 
Значення базового балансу розраховується та оновлюється наприкінці кожного 

провайдингового періоду. Базовий баланс — це параметр, що визначається загальною 

кількістю одиниць Bitbon на кореневому Assetbox Реєстратора та сумою всіх балансів 

Assetbox першої лінії пулу Реєстратора. 

 Загальна потужність 

 
Загальна потужність — це 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 й безпосередньо впливає 

на винагороду Реєстратора. 
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 Пул 

 
Значення цього параметра складається з двох цифр, перша цифра — кількість 

Assetbox у першій лінії, друга цифра — загальна кількість Assetbox у цьому пулі. 

Оновлення цього параметра відбувається кожного разу, коли змінюється структура 

пулу, тобто у разі підключення нових Assetbox до пулу. 

 Лінії 

 
Цей параметр відображає загальну кількість ліній у пулі Реєстратора й 

оновлюється кожного разу після зміни структури пулу (підключення нових Assetbox 

до пулу). 

 Рівень 

 
Цей параметр відображає поточний рівень Assetbox. Розрахунок й оновлення 

рівня Assetbox відбувається наприкінці кожного провайдингового періоду. 

 Перекриття потужності 
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Цей індикатор відображає, яка частина пулу відносно кореневого Assetbox 

приносить винагороди, а яка ні. Детальніше індикатор описано в розділі «Індикатор 

перекриття потужності». 

 Кнопка переходу до Assetbox, що перекриває частину графа пулу 

Реєстратора (перекриття соціальної потужності) 

 
У разі натискання на кнопку здійсниться перехід до статистичних даних 

найближчого Assetbox у структурі пулу Реєстратора, через який відбувається 

перекриття соціальної потужності. 

 Прогрес-бари процесів нарощування та/або захисту потужності для 

Assetbox першої лінії 

 

Прогрес-бари, розміщені нижче значення параметра «Загальна потужність», 

відображають процеси нарощування та/або захисту потужності за умови, що для цього 

Assetbox ці процеси активні. 

Сортування 

В аналітичній панелі передбачено функцію сортування Assetbox за 

зростанням/убуванням для таких параметрів:  

 «Базовий баланс»; 

 «Загальна потужність»; 

 «Рівень». 
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За умовчанням Assetbox першої лінії відсортовані за убуванням значення 

базового балансу. Для того щоб відсортувати дані стовпчиком, Вам потрібно клікнути 

на його заголовок.  

 

Стрілка, що з’явиться поряд із назвою стовпчика, відобразить напрям сортування 

Assetbox. У разі повторного натискання на заголовок стовпчика сортування 

виконається у зворотному порядку і напрям стрілки зміниться. 

 

Лінія пулу Реєстратора 

 

Під час навігації пулом Реєстратора елемент «Лінія кореневого Assetbox» показує, 

яка саме лінія відносно кореневого Assetbox відображається на аналітичній панелі. 

Для швидкого переходу до другої лінії із випадаючого списку Ви можете вибрати 

лінію, що Вас цікавить (рис. 13). 

 
Рисунок 13. Перехід до лінії пулу Реєстратора 

Звертаємо Вашу увагу, що у разі, якщо на вибраній лінії Assetbox належать 

різним гілкам пулу, тоді на аналітичній панелі відобразиться лише кореневий Assetbox 

і список Assetbox вибраної лінії.  
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Індикатор перекриття потужності 

Ступінь заповнення та колір індикатора показують, яка частина Assetbox пулу 

Реєстратора (відносно загальної кількості Assetbox у пулі) бере участь у формуванні 

соціальної потужності кореневого Assetbox. Чим більше заповнений індикатор, тим 

більша кількість Assetbox у пулі беруть участь у формуванні соціальної потужності 

кореневого Assetbox і, як наслідок, впливають на величину отримуваних винагород. 

Можливі варіанти колірного кодування та заповнення індикатора наведені на рис. 14.  

 

Рисунок 14. Індикатори перекриття соціальної потужності 

 
Assetbox, із якого починається перекриття потужності, та всі Assetbox, що 

знаходяться нижче за структурою, відображаються як неактивні елементи (сірим 

кольором), та індикатор перекриття соціальної потужності також повністю сірий (рис. 

15), що означає, що цей Assetbox хоча і входить до пулу Реєстратора, але він не робить 

вклад у соціальну потужність кореневого Assetbox. 

 
Рисунок 15. Assetbox, потужність якого відрізана від кореневого Assetbox 
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Аналітична інформація за вибраним Assetbox 

Дата підключення до пулу Реєстратора 

У цьому блоці відображається дата підключення Assetbox до пулу Реєстратора, 

тобто момент, коли була здійснена транзакція (0,0001 Bitbon) для підключення цього 

Assetbox до пулу Реєстратора (рис. 16). 

 

Рисунок 16. Дата підключення до пулу Реєстратора 

Поточний баланс Assetbox 

У цьому блоці відображається значення поточного балансу вибраного Assetbox 

(рис. 17). Параметр оновлюється кожного разу після переказу Bitbon «з» або «на» 

Assetbox. 

 

Рисунок 17. Поточний баланс вибраного Assetbox 

Базовий баланс 

Усі параметри, що відображуються в блоці «Базовий баланс» (рис. 18), 

розраховуються й оновлюються наприкінці кожного провайдингового періоду. 

 

Рисунок 18. Блок «Базовий баланс» 
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Блок містить такі параметри: 

 Власний 

Власний баланс — це значення мінімального балансу Assetbox за відповідний 

провайдинговий період. Саме власний баланс, а також дані про його зміни є 

вихідними показниками для розрахунку основних параметрів пулу Реєстратора та 

процесів із нарощування та захисту потужності. 

 Першої лінії 

Сума власних балансів усіх Assetbox, що знаходяться у першій лінії пулу 

Реєстратора вибраного Assetbox. 

 Базовий баланс 

Сума значень параметрів «Власний баланс» і «Першої лінії». 

 Діаграма балансів 

На діаграмі відображаються частки власного балансу та балансу першої лінії у 

базовому балансі. 

 Наведений базовий баланс 

Величина, що визначає рівень Assetbox у пулі Реєстратора. 

Потужність 

Усі параметри, що відображаються у блоці «Потужність» (рис. 19), 

розраховуються та оновлюються наприкінці кожного провайдингового періоду.  

 

Рисунок 19. Блок «Потужність» 
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Параметри блоку: 

 Власна 

Власна потужність Assetbox дорівнює ¼ від власного балансу з урахуванням 

активних процесів із нарощування потужності. 

 Першої лінії 

Цей параметр розраховується через показник різниці між базовою та власною 

потужностями. 

 Базова потужність 

Обчислюється згідно з формулою розрахунку базової потужності, наведеною в 

документі Математичний опис забезпечення консенсусу в системі обліку токенів 

розподіленого реєстру Системи Bitbon. 

 Соціальна потужність 

Обчислюється згідно з формулою розрахунку соціальної потужності, наведеною в 

документі Математичний опис забезпечення консенсусу в системі обліку токенів 

розподіленого реєстру Системи Bitbon. 

 Загальна потужність 

Сума базової та соціальної потужностей. 

 Діаграма балансів 

На діаграмі відображаються частки базової та соціальної потужностей у загальній 

потужності вибраного Assetbox. 

Процес нарощування потужності 

Дані за процесами нарощування потужності (рис. 20) розраховуються й 

оновлюються наприкінці кожного провайдингового періоду. 

https://information-resources.bitbon.space/pdf/providing/opis-zabezpechennya-konsensusu-v-sistemi-obliku-tokeniv-rozpodilenogo-reyestru-sistemi-bitbon.pdf
https://information-resources.bitbon.space/pdf/providing/opis-zabezpechennya-konsensusu-v-sistemi-obliku-tokeniv-rozpodilenogo-reyestru-sistemi-bitbon.pdf
https://information-resources.bitbon.space/pdf/providing/opis-zabezpechennya-konsensusu-v-sistemi-obliku-tokeniv-rozpodilenogo-reyestru-sistemi-bitbon.pdf
https://information-resources.bitbon.space/pdf/providing/opis-zabezpechennya-konsensusu-v-sistemi-obliku-tokeniv-rozpodilenogo-reyestru-sistemi-bitbon.pdf
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Рисунок 20. Відображення процесів нарощування потужності Assetbox 

У цьому блоці Ви можете переглянути інформацію про процеси нарощування 

потужності вибраного Assetbox (у разі, якщо у цього Assetbox є хоча б один активний 

процес нарощування потужності). 

Для мобільної версії аналітичної панелі за умовчанням у блоці відображається 

один прогрес-бар, який показує сумарне значення всіх процесів нарощування 

потужності. Під час натискання на  у блоці відображаються всі процеси 

нарощування потужності у вигляді окремих прогрес-барів. 

Звертаємо Вашу увагу на те, що після того як процес нарощування потужності 

завершено (тобто потужність досягла 100%), цей блок в аналітичній панелі не 

відображається. 

Параметри блоку: 

 Елемент вище лінії прогрес-бара 

 
Відображає зміну мінімального балансу Assetbox, згідно з яким виконується 

процес нарощування потужності. Якщо процес нарощування потужності було 
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модифіковано внаслідок зменшення балансу на одному з провайдингових періодів, то 

це значення перерахується відповідно до змін і відображатиме актуальну інформацію. 

 Елемент нижче лінії прогрес-бара 

 
Відображає дату початку та закінчення провайдингового періоду, під час якого 

було запущено цей процес нарощування потужності. 

Для прогрес-бара, що відображає сумарне нарощування потужності, виводиться 

період, де перша дата — це дата початку періоду за найпершим активним процесом 

нарощування потужності, а друга дата — це дата закінчення періоду останнього з 

активних процесів нарощування потужності. 

 Проценти відображають ступінь завершення процесу нарощування 

потужності 

 

Процес захисту потужності пулу (Pool Power Protection) 

Дані щодо процесів захисту потужності (рис. 21) розраховуються й оновлюються 

наприкінці кожного провайдингового періоду. 

 

Рисунок 21. Відображення процесів захисту потужності пулу 
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У цьому блоці Ви можете переглянути інформацію про процеси захисту 

потужності вибраного Assetbox (у разі, якщо у цього Assetbox є хоча б один активний 

процес захисту потужності). 

Для мобільної версії аналітичної панелі за умовчанням у блоці відображається 

один прогрес-бар, що показує сумарне значення усіх процесів захисту потужності. Під 

час натискання на  у блоці відображаються усі процеси захисту потужності у 

вигляді окремих прогрес-барів. 

Звертаємо Вашу увагу на те, що після того як процес захисту потужності 

завершено (тобто потужність повністю відновилася на 100%), цей блок в аналітичній 

панелі не відображається. 

Параметри блоку: 

 Елемент вище лінії прогрес-бара 

 
Відображає зміну мінімального балансу Assetbox, згідно з яким було запущено 

процес захисту потужності пулу. 

 Елемент нижче лінії прогрес-бара 

 
Відображає дату початку та закінчення провайдингового періоду, під час якого 

було запущено цей процес захисту потужності. 

Для прогрес-бара, що відображує сумарну інформацію про процеси захисту 

потужності пулу, виводиться період, де перша дата — це дата початку періоду за 

найпершим активним процесом захисту потужності, а друга дата — це дата закінчення 

періоду останнього з активних процесів захисту потужності. 

 Проценти відображають ступінь завершення процесу захисту потужності 

пулу  
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Інформація про структуру пулу 

Інформація про зміни в структурі пулу Реєстратора (рис. 22) оновлюється відразу 

після підключення нового Assetbox. 

 

Рисунок 22. Інформація про структуру пулу Реєстратора 

Параметри блоку: 

 Перший параметр «Assetbox у першій лінії» показує кількість Assetbox, що 

знаходиться у першій лінії вибраного Assetbox. 

 Другий параметр «загалом Assetbox» відображує сумарну кількість 

Assetbox у всьому пулі Реєстратора вибраного Assetbox. 

 Третій параметр «кількість ліній» відображує кількість ліній у пулі 

Реєстратора вибраного Assetbox. 

 Четвертий параметр «Кількість Bitbon у пулі» відображує суму власних 

балансів усіх Assetbox у пулі. 

Рівень Assetbox 

Значення рівня Assetbox (рис. 23) розраховується й оновлюється наприкінці 

кожного провайдингового періоду. 
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Рисунок 23. Рівень вибраного Assetbox 

Індикатор порівняння пулу з іншими пулами Реєстраторів 

Значення індикатора (рис. 24) розраховується й оновлюється наприкінці кожного 

провайдингового періоду. 

 

Рисунок 24. Індикатор порівняння Assetbox з іншими Assetbox 

Цей індикатор показує, наскільки цей пул кращий за інші пули Реєстраторів, що 

беруть участь у провайдингу (у процентах).  
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Графік винагороди 

Інформація на графіку оновлюється наприкінці кожного провайдингового періоду 

(рис. 25). 

 

Рисунок 25. Графік винагороди 

Накопичувальний графік, що будується на основі прийнятих Реєстратором 

переказів із винагородою, вираженою в одиницях Bitbon. Точка графіка будується в 

тому провайдинговому періоді, в якому було розраховано та прийнято винагороду. На 

графіку відображаються три окремі лінії: 

 підсумкова сума винагороди; 

 винагорода за базову потужність; 

 винагорода за соціальну потужність. 

Під час наведення вказівника на графік відображується підказка з інформацією 

про дату, коли було прийнято винагороду, суми винагороди (вираженої в одиницях 

Bitbon) за базову та соціальну потужність, а також підсумкова сума винагороди.  
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У правому верхньому куті відображається цифрове значення , що 

розраховується як різниця між значеннями параметра «Загалом» (у підказці) в 

останній і найпершій точках графіка. Для зручності графік можна згорнути або 

розгорнути, клікнувши на елемент  . 

Графік потужності 

Інформація на графіку оновлюється наприкінці кожного провайдингового періоду 

після розрахунку потужності Assetbox (рис. 26).  

 

Рисунок 26. Графік потужності 

На графіку відображуються три окремі лінії:  

 загальна потужність;  

 базова потужність; 

 соціальна потужність. 

Інформація відображується в одиницях потужності (W), і точки будуються за 

кожний провайдинговий період. Під час наведення вказівника на графік 
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відображується підказка з інформацією про дату, коли було здійснено розрахунок 

потужності, а також про значення кожної потужності. Графік можна згорнути або 

розгорнути, клікнувши на елемент  . 

Графік соціальної активності 

Інформація на графіку оновлюється відразу після події підключення нового 

Assetbox до пулу Реєстратора вибраного Assetbox (рис. 27).  

 

Рисунок 27. Графік соціальної активності 

На графіку кожний стовпчик відображує кількість нових підключень Assetbox до 

пулу Реєстратора вибраного Assetbox за конкретну дату. Якщо Assetbox було 

підключено до вузла, що знаходиться у перекритій для вибраного Assetbox гілці, це 

підключення відобразиться сірим кольором. У разі наведення вказівника на стовпчик 

графіка відображується підказка про дату, кількість підключених Assetbox за цю дату, 

а також кількість Assetbox, підключених у перекриту гілку (якщо ця інформація є). 

Графік можна згорнути або розгорнути, клікнувши на елемент   . 
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Винагороди 

Інформація в таблиці (рис. 28) оновлюється після настання таких подій: 

 розрахунок винагороди; 

 надсилання переказу з винагородою Реєстратору; 

 коли Реєстратор прийняв переказ із винагородою. 

 

Рисунок 28. Інформація про винагороди для вибраного Assetbox 

У таблиці відображаються дата та час події, кількість одиниць Bitbon у 

винагороді, статус винагороди та якщо транзакція була прийнята Реєстратором, то 

ідентифікатор цієї транзакції у блокчейні. Ідентифікатор транзакції у блокчейні є 

гіперпосиланням, клікнувши на яке у сусідній вкладці браузера відкривається 

статистика блокчейну з інформацією про цю транзакцію. 

Можливі статуси для транзакції з винагородою: 

 «Очікує на прийняття» — цей статус означає, що транзакція з 

винагородою була відправлена, але Реєстратор поки що не підтвердив 

транзакцію в Особистому Кабінеті. 

 «Прийнято» — цей статус означає, що транзакція з винагородою була 

відправлена та Реєстратор прийняв її в Особистому Кабінеті. 

 «Не прийнято» — цей статус означає, що транзакція з винагородою була 

відправлена та Реєстратор відхилив цю транзакцію в Особистому Кабінеті. 
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Крім того, це може означати, що крайній термін на прийняття транзакції минув 

і винагороду було повернено до Фонду провайдингу. 

Провайдингові періоди 

Інформація в таблиці оновлюється після зміни статусу провайдингового періоду 

(рис. 29). 

 

Рисунок 29. Інформація про провайдингові періоди 

У таблиці відображається інформація про провайдингові періоди, статуси 

розрахунку та нарахування винагород. 

Параметри таблиці: 

Провайдинговий період — відображення дати початку та закінчення 

провайдингового періоду. 

Планована дата нарахування винагороди — відображення планованої дати 

нарахування винагород за відповідний провайдинговий період. 

Фактична дата нарахування винагороди — відображення фактичної дати 

нарахування винагород за відповідний провайдинговий період. 

Статус періоду — відображення поточного статусу провайдингового періоду: 

o «Поточний» — означає, що цей період є поточним провайдинговим 

періодом, що знаходиться в роботі. 

o «Завершено» — означає, що цей період уже завершено. 
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Статус розрахунку винагороди — відображення статусу розрахунку винагороди 

за відповідний провайдинговий період. 

o «Не розраховано» — означає, що винагороду за відповідний 

провайдинговий період ще не було розраховано, тому що провайдинговий цикл 

ще не було завершено. 

o «Розраховано» — означає, що винагороду за відповідний провайдинговий 

період було розраховано та в параметрі «Винагорода (Bitbon)» відображається 

значення винагороди, виражене в одиницях Bitbon. 

Статус нарахування винагороди — відображення статусу нарахування 

винагороди за відповідний провайдинговий період. 

o «Не нараховано» — означає, що винагороду за відповідний 

провайдинговий період було розраховано, але ще не нараховано, тому що 

провайдинговий цикл ще не завершено. 

o «Нараховано» — означає, що транзакція з винагородою за відповідний 

провайдинговий період була відправлена Реєстратору. 

Винагорода (Bitbon) — відображення розміру винагороди в одиницях Bitbon. 

Підключення до пулу Реєстратора 

Інформація в таблиці оновлюється після підключення нового Assetbox до пулу 

Реєстратора вибраного Assetbox (рис. 30). 

 

Рисунок 30. Інформація про підключення до пулу Реєстратора вибраного Assetbox 
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У таблиці відображаються дата і час підключення, Alias, адреса та поточний 

баланс підключеного Assetbox. Адреса Assetbox є гіперпосиланням, клікнувши на яке 

в аналітичній панелі відображається інформація про цей Assetbox. 

Останні події в пулі Реєстратора 

Інформація в таблиці оновлюється після відповідної події в пулі Реєстратора 

вибраного Assetbox (рис. 31). 

 
Рисунок 31. Інформація про останні події в пулі 

Реєстратора вибраного Assetbox 

У цій таблиці відображається інформація лише про останню подію за кожним 

Assetbox, що входить до пулу Реєстратора вибраного Assetbox. 

Параметри таблиці: 

Дата події — відображення дати та часу події в пулі Реєстратора вибраного 

Assetbox. 

Assetbox — адреса й Alias Assetbox, що був ініціатором події. 

Тип події — відображення назви типу події. 

o «Підключення Assetbox до пулу Реєстратора». 

o «Поповнено баланс Assetbox». 

o «Переказ із Assetbox». 

Кількість Bitbon — відображається кількість Bitbon в операції (лише для типів 

подій: «Поповнено баланс Assetbox» і «Переказ із Assetbox»). 
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Баланс Assetbox — відображення балансу на момент події для Assetbox, що був 

ініціатором.  

Assetbox Вашої першої лінії, в пулі якого відбулася подія — Assetbox першої 

лінії вибраного Assetbox, в пулі якого відбулася подія. 

Лінія пулу, на якій відбулася подія — лінія відносно вибраного Assetbox, на 

якій відбулася подія. 

Адреса Assetbox є гіперпосиланням, клікнувши на яке в аналітичній панелі 

відображається інформація про цей Assetbox. 

 

 


