CLOUD TRACKER PAKETi OLUŞTURMA ADIMLARI
Basitçe CloudTracker; Tracker olmak için Master Trackerlara başvuran kullanıcılardır. CloudTracker olarak paket
oluşturduktan sonra herhangi bir MasterTracker havuzunun başvuruyu kabul etmesi beklenir.
Başvurular https://mydexchain.io/#/dashboards/dexcommunity sayfasında listelenir.
Listede bulunan sekmeler :
* Community Code - CloudTracker başvuru numarası
* Register Date - Başvuru zamanı
* Percent % - Başvuruyu kabul edebilecek MasterTracker service fee bedeli. (değişkendir)
•
•

Waiting CloudTrackers kısmında havuz tarafından alınmayı beklenen CloudTrackerlar listelenir.
Working CloudTrackers kısmında ise havuz tarafından alınmış ve üretime başlayan CloudTrackerlar listelenir.

Her iki tarafın da kazanç algoritmasına hızlıca ulaşmasını sağlayacak olan sistemin detayları ve işlem adımları şöyledir.
CloudTracker ile üretime başlamak için yapılması gereken işlem adımları :
•
•

•
•
•

•
•

•
•

DXC ve PRX üretimi yapmak isteyen yeni yada potansiyel kullanıcı ilk olarak Dexchain mobil uygulama
kurulumu yapılmalıdır.
Daha sonra DXC ve PRX mining paketleri oluşturabilmek için gerekli olan DXC ve PRX miktarları Dexchain
cüzdan bakiyelerine eklenmelidir.
o DXC paketleri 10.000 DXC ile yapılabilmektedir. (Bu işlem için gereken Fee bedeli 5,7 DXC) “Wallet”
cüzdana gönderilir.
o 3 farkli PRX paketi bulunmaktadır
 1/1 -> 1.000 PRX ile yapılabilmektedir. (Bu işlem için gereken Fee bedeli 3.000 DXC)
 1/2 -> 1.000 PRX ile yapılabilmektedir. (Bu işlem için gereken Fee bedeli 1.500 DXC)
 1/4 -> 1.000 PRX ile yapılabilmektedir. (Bu işlem için gereken Fee bedeli 750 DXC)
 Gerekli miktardaki PRX “Parex Wallet” cüzdana gönderilir. Fee bedeli için gerekli miktardaki
DXC “Secure Wallet” cüzdana gönderilir.
Bakiyeler eklendikten sonra DexChain uygulaması üzerinden sırası ile Parex / Package sekmesindeki
“CloudTracker” seçeneği işaretlenir.
Package Rate;
Bu kısımdan hangi Paket oluşturulacaksa seçilmelidir. (1/1 – 1/2 – 1/4)
Payment Type;
Parex paketleri hem PRX hem de DXC ile oluşturulabilmektedir. DXC ile oluşturulacak paketler için gerekli olan
DXC miktarı, PRX ve DXC ' nin o anki Tether değerine göre hesaplanıp çapraz kur ile belirlenmektedir. Ödeme
seçenekleri işaretlenerek güncel tutarlara ulaşılabilir.
o PRX
-> PRX ile Parex cüzdanından
o Secure DXC -> DXC ile Secure “güvenli” cüzdandan
o Wallet DXC -> DXC ile Mobil App (üretim) ana cüzdanından
CloudTracker ile paket oluşturabilmek için TrackerKey yada ParexKey ihtiyacı yoktur. Bu bilgileri başvuruyu
kabul eden MasterTracker sağlayacaktır.
BUY butonuna basıldığı takdirde, yeterki DXC ve PRX ile paket oluşacak ve basvuru listesinda başvurunuz
görünecektir. Herhangi bir MasterTracker başvurunuzu kabul edip kurulum işlemlerini gerçekleştirdiği zaman
üretim başlayacaktır.
Paket süreleri başvuru yapıldığında başlar.
Başvuru listesindeki "Percent %" kısmı 5% ile başlar ve 25% olana kadar her 1 saatte bir artış gösterir. 25% den
sonra yeniden 5% olarak baştan başlar.

MasterTracker, CloudTracker hizmeti vermesi için yapılması gereken işlem adımları :
•
•
•

•

•

•
•

CloudTracker hizmeti, Tracker kurulumu ve Havuz hizmetini kapsamaktadır. Bu sebeple CloudTracker hizmeti
vermek isteyen MasterTracker sahipleri ServiceFee bedellerini maliyetlerini göze alarak belirlemelidir.
Min.1 Parex paketi bağlı olmayan MasterTracker havuzları CloudTracker hizmeti veremezler.
İlk olarak CloudTracker hizmeti verebilmek için bir Tracker kurulumu yapılmalıdır. Kurulum tamamlandıktan
sonra sadece havuz ApiKey ile havuz bağlantısı yapılmalıdır.
o curl http://localhost:2020/setJoinPool/Havuz ApiKey
-> Havuz bağlantısı kurma
Kurulumu tamamladıktan sonra CloudTracker listesindeki başvurulardan, sizin belirlediğiniz service fee
bedeline uyan başvurunun "Community Code" kısmındaki kod ile başvuruyu kabul edebilirsiniz.
o curl http://localhost:2020//setCloudTracker/CommunityCode
-> Cloud bağlama
Başvuru listesindeki "Percent %" kısmı 5% ile başlar ve 25% olana kadar her 1 saatte bir artış gösterir. Kabul
etmek istediğiniz başvuru yüzdesi, sizin belirlediğiniz havuz service fee bedeli ile aynı yada daha yüksek
olmalıdır. Havuzun service fee bedelinden düşük olan yüzdeler havuza dahil edilemez.
Kurulumu yapılan tracker "offline" duruma düştüğünde 2 saat süre ile offline kalırsa CloudTracker 5% ile
yeniden Listeye geri döner ve bağlı olduğu Master Tracker havuzundan düşer.
Cloud bağlı olan MasterTracker havuzları service fee bedellerini düşürebilir ama arttıramaz.

