ŻET Technologies
KOPALNIA WYDOBYWCZA ZET POOL – PRZEWODNIK
Górnik w każdej chwili posiada możliwość śledzenia postępów pracy na stronie kopalni
wydobywczej, do której połaczone są serwery obliczeniowe. Aby maksymalnie ułatwić
podglądanie pracy maszyn przygotowaliśmy dedykowane wersje oprogramowania pod
aplikacje webowe i desktopowe dzięki czemu Użytkownik może swobodnie sprawdzać
statystyki swoich maszyn zarówno na komputerze jak i mobilnie na telefonie z każdego
miejsca na świecie.
Prowadzimy sieć serwerów wydobywczych (mining pool) gdzie można wydobywać
najbardziej perspektywiczne cyfrowe waluty. Dostępne kryptowaluty (lista ta podlega
ciągłemu rozwojowi):









Ethereum
Ethereum Classic
Ubiq
Expanse
Music
DBIX
Pirl
Callisto

Stworzyliśmy dedykowane oprogramowanie ZET POOL, które jest w pełni zintegrowana z
naszymi serwerami do wydobywania kryptowalut, dzięki czemu udało się osiągnąć
optymalne rezultaty.
Jesteśmy napędzani dedykowanymi serwerami, które są gotowe obsłużyć do 50 000 maszyn
z możliwością dalszej rozbudowy infrastruktury.

Główne funkcjonalności ZET POOL:










dedykowana wersja pod urządzenia desktopowe i wysoce responsywna wersja pod
urządzenia mobilne
moduł automatycznych wypłat z dowolną możliwością adaptacji limitu wypłat
rozbudowane statystyki serwerów wydobywczych - także sparowanie z kursami
kryptowalut w USD – możliwość integracji z inną walutą fiducjarną
dynamiczne przeliczanie w czasie rzeczywistym ilości wydobytych kryptowalut na
USD – w skali 1h, 12h, 24h, 7d oraz 30d.
automatyczna synchronizacja z siecią blockchain i negocjacja parametrów połączenia
autoaktualizacja danych sieciowych każdej z dostępnych kryptowalut m.in. łączna
moc sieci, trudność wydobycia i aktualna cena rynkowa
matematyczny moduł estymatów przyszłych zysków na bazie wydajności serwerów
wydobywczych oraz mocy górnika
graficzne wykresy obrazujące szczegółową pracę maszyn
dedykowana platforma ticketowa, dzięki której mozliwy jest bezpośredni kontakt z
administratorami kopalnii wydobywczej. Możliwość komunikacji w języku polskim i
angielskim. https://helpdesk.zet-tech.eu/



większa anonimowość i prywatność – serwery kopalni wydobywczej przechowują
informacje o Górnikach przez 30 dni, po takim czasie nieaktywności wszystkie dane
są automatycznie usuwane.

Ilustracja 1: Widok strony kopalni wydobywczej z poziomu smartfona

Strona główna kopalni wydobywczej:
https://pool.zet-tech.eu/

Statystyki kopalni wydobywczej:
https://pool.zet-tech.eu/#/stats

Start

Ilustracja 2: Strona startowa kopalni wydobywczej Ethereum

START – wszelkie pomocne informacje związane z kopalnią wydobywczą, m.in. parametry
kopalni, jak podłączyć się do kopalni, niezbędne pliki do pobrania
INFO – specyfikacje, opis i szczegółowe dane rynkowe wydobywanej kryptowaluty
BLOKI – rejestr znalezionych przez kopalnię wydobywczą bloków oraz statystyki
efektywności pracy kopalni na próbie 10, 25, 100, 200, 500 i 1000 bloków. Efektywność
może różnic się znacząco, wynika to z istoty sieci blockchain bazującej na losowości, dlatego
najlepiej brać pod uwagę wyniki z największej próby – są one najbardziej uśrednione przez
co najbardziej obiektywne.
WYPŁATY – lista wypłat zrealizowanych przez kopalnię wydobywczą na rzecz Górników
GÓRNICY – lista Górników pracujących na kopalni wydobywczej
HELPDESK – platforma ticketowa, dzięki której mozliwy jest bezpośredni kontakt z
administratorami kopalnii wydobywczej
WERSJA JĘZYKOWA – dostępna wersja polska i angielska

Górnicy

Ilustracja 3: Lista Górników pracujących na kopalni wydobywczej

Na każdej z kopalni wydobywczej dostępna jest wyszukiwarka Górników - silnik
wyszukiwarki odnajduje dane po adresie lub po nazwie Górnika (np. ZET999).

Panel Górnika

Ilustracja 4: Przykładowe konto pojedynczego Górnika na kopalni wydobywczej

Kolumna 1 – zestawienie pracujących maszyn na danym koncie; każdy Górnik może mieć
dowolną ilość maszyn na koncie oraz dowolną ilość kont, dla przykładu na jednym koncie
może być podpiętych 20 maszyn albo może być 20 kont po jednej maszynie każde.
Kolumna 2 – średnia zaraportowana prędkość obliczeniowa za okres 30 ostatnich minut.
Kolumna 3 - średnia zaraportowana prędkość obliczeniowa za okres 24 ostatnich godzin.
Chwilowe raportowane prędkości obliczeniowe mogą różnić się od siebie.Wynika to z istoty
sieci blockchain bazującej na losowości, dlatego najlepiej brać pod uwagę wyniki z
największej próby – są one najbardziej uśrednione przez co najbardziej obiektywne.
Kolumna 4 – informacja kiedy maszyna nawiązała ostatnio połaczenie z serwerem kopalni
wydobywczej.

Wynagrodzenia Górnika

Ilustracja 5: Lista wynagrodzeń Górnika

Kopalnia wydobywcza w czasie rzeczywistym nalicza wynagrodzenia dla każdego z
Górników za okres: 60min, 12h, 24h, 7d, 30d. Naliczenia dokonywane są w wydobywanej
kryptowalucie, jednocześnie są także przewalutowywane na wartość zapisaną w walucie
fiducjarnej. Domyślnie jest to wartość liczona w USD. Dzięki temu rozwiązaniu w każdej
chwili można sprawdzić dokładnie ile wypracowały maszyny.
Ponadto oprogramowanie kopalni wydobywczej oszacowywuje przyszłe wynagrodzenia.

Lista wypłat

Ilustracja 6: Lista wypłat zrealizowanych przez kopalnię wydobywczą na rzecz Górnika

Oprogramowanie kopalni wydobywczej dokonuje automatycznie wypłat na wskazane konto
Górnika po osiągnięciu limitu wypłat.
DATA – szczegółowa data dzienna kiedy kopalnia wydobywcza dokonała wypłaty na konto
Górnika
Tx ID – potwierdzenie zrealizowania wypłaty w postaci odnośnika do historii transakcji
zapisanej w blockchain
WARTOŚĆ – liczba kryptowaluty wypłaconej na wskazane konto Górnika.

Statystyki kopalni wydobywczej

Ilustracja 7: Widok na statystyki kopalni wydobywczej

Oprogramowanie kopalni wydobywczej w czasie rzeczywistym pobiera aktualny kurs
kryptowaluty a następnie oblicza opłacalność wydobywania kryptowaluty. Na stronie
https://pool.zet-tech.eu/#/stats przez 24/7 może porównać opłacalność wydobywania
dostępnych kryptowalut.

Jak dołączyć
Strona główna kopalni wydobywczej:
https://pool.zet-tech.eu/

Statystyki kopalni wydobywczej:
https://pool.zet-tech.eu/#/stats



Ethereum
https://eth.zet-tech.eu/#/



Ethereum Classic
https://etc.zet-tech.eu/#/



Ubiq
https://ubq.zet-tech.eu/#/



Expanse
https://exp.zet-tech.eu/#/



Music
https://mc.zet-tech.eu/#/



DBIX
https://dbix.zet-tech.eu/#/



Pirl
https://pirl.zet-tech.eu/#/

Administracja kopalni – kontakt
platforma ticketowa:
https://helpdesk.zet-tech.eu/

email:
pool@zet-tech.eu

Dlaczego warto dołączyć










Czołowa sieć kopalń wydobywczych w Polsce
Dedykowane, szybkie serwery gotowe przyjąć do 50 000 maszyn
Szyfrowane połączenie i wysoka prywatność
Intuicyjny, graficzny interfejs użytkownika
Automatyczny system wypłat
Dedykowana platforma ticketowa do kontaktu z administracją kopalni
Bardzo konkurencyjne osiągi
Zaufały nam setki Górników – ponad 100 GH/s mocy obliczeniowej
Dołączając do nas rozwijasz decentralizację sieci blockchain – dlaczego jest to tak
bardzo ważne? : https://youtu.be/kzU4RnYc97o

