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OFERTA
KOPARKI CHIA



SPIS TREŚCI

Niniejszą ofertę można wykorzystywać, publikować i udostępniać w innych miejscach -
pod warunkiem, że zostanie ona zachowana w pierwotnym kształcie. Wprowadzanie

jakichkolwiek zmian, w tym ingerowanie w szczegóły oferty, usuwanie logotypu czy danych
kontaktowych do Kopalnie Krypto, jest surowo zabronione.

Modyfikacje mogą wprowadzać wyłącznie partnerzy Kopalnie Krypto
po uprzedniej konsultacji i zatwierdzeniu ewentualnych korekt.
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Najbardziej rozpowszechnionym algorytmem, który pozwala na kopanie kryptowalut, jest Proof of Work (PoW). To oryginalny
algorytm konsensusu sieci blockchain, który służy potwierdzaniu transakcji oraz tworzeniu nowych bloków w łańcuchu - są w nich
zapisywane dane dotyczące transakcji. Z algorytmu PoW korzystają takie kryptowaluty jak Bitcoin, Ethereum Classic czy Ravencoin. 
Wydobywanie kryptowalut opiera się tutaj na rywalizacji pomiędzy górnikami. Żeby mining był w ogóle możliwy, potrzebny jest
sprzęt o ogromnej mocy obliczeniowej. Górnicy wykorzystują zwykle układy scalone ASIC i karty graficzne GPU. Odpowiednio
ustawione jednostki rozwiązują trudne zagadki matematyczne, a właściciel koparki, która poradzi sobie z łamigłówką najszybciej,
wygrywa. Za każdy blok jest oczywiście przewidziana nagroda - moneta kryptowalutowa.

Zaczynając odpowiednio wcześnie, można było wykopać tysiące BTC
czy ETH niewielkim kosztem - nawet za pomocą zwykłego komputera.

Waluty wirtualne są coraz powszechniej doceniane za alternatywne walory inwestycyjne. Kryptowaluty mają wiele zalet: są
anonimowe, odporne na inflację i pozbawione nadzoru instytucji. Żeby wejść w ich posiadanie, nie trzeba ich kupować - można je
wydobyć. Tzw. kopanie to walidacja transakcji w łańcuchu bloków za pomocą skomplikowanych obliczeń matematycznych.

01.  PROOF OF WORK

KOPANIE KRYPTOWALUT

Kiedy kopanie nie było jeszcze bardzo popularne, każdy miał szansę się na nim dorobić. Dowodzi tego wiele historii z motywem „od
zera do milionera”. W 2010 roku za 10 000 BTC można było kupić co najwyżej dwie pizze, co zresztą uczynił jeden z górników, który do
dziś pluje sobie przez to w brodę. Obecnie kurs BTC wynosi ponad 19 tysięcy USD, a w trakcie hossy w 2021 r. przebił magiczną
granicę 60 tysięcy USD. Równie znana jest historia Jamesa Howellsa, który na poczatku istnienia sieci wykopał na swoim laptopie
7 500 BTC, po czym zapomniał o sprawie i wyrzucił dysk z kluczem kryptograficznym. Gdy wartość Bitcoina wzrosła, chciał nawet
przeszukiwać wysypisko śmieci... Co istotne, z czasem środowisko górników bardzo się sprofesjonalizowało. Dziś największe szanse
mają ci, którzy dysponują jak najmocniejszym i jak najdroższym sprzętem, przez co bogacą się bogaci. 
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Alternatywą dla tradycyjnego wydobywania kryptowalut w oparciu o model PoW jest rewolucyjny algorytm konsensusu Proof of
Space and Time (w skrócie: PoST). Wykorzystuje on nieprzydzieloną przestrzeń na dyskach twardych. To pierwszy konsensus
Nakamoto od czasów stworzenia Bitcoina, czyli od 2009 roku. O ile PoW wydaje się dziś energochłonną i nieco przestarzałą
metodą kopania, PoST to innowacyjna, ekologiczna odpowiedź na wyzwania współczesności. 

Technika Proof of Time pozwala z kolei prześledzić
upływ czasu dzięki weryfikowalnym funkcjom

opóźniającym. Algorytm zapewnia,  że czasy bloków są
spójne i zsynchronizowane, co podnosi

bezpieczeństwo łańcucha bloków. Węzły
odpowiedzialne za dokumentowanie czasu rozwiązują

Proof of Space i w ten sposób powstaje wiarygodny,
solidny konsensus.

 

JAK TO DZIAŁA? 

02.  PROOF OF SPACE AND TIME

Algorytm PoST pozwala uprawiać na jednym sprzęcie Chia i forki, czyli
nawet kilkadziesiąt kryptowalut naraz. Zużywa przy tym wielokrotnie

mniej energii niż PoW przy wykopywaniu jednej kryptowaluty.

Technika kryptograficzna Proof of Space bazuje na
niewykorzystanej pamięci na dyskach twardych.

Farmerzy (osoby uprawiające kryptowaluty) instalują
dedykowane oprogramowanie, które zajmuje się

przydzielaniem wolnej przestrzeni. Jest ona potrzebna,
żeby program mógł pokonywać problemy (dość

analogicznie do zagadek znanych z modelu PoW). Po
utworzeniu bloku pobierany jest unikalny numer

kryptograficzny.
 

PoS + PoT = algorytm konsensusu
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Chia (XCH) to kryptowaluta działająca w oparciu o algorytm PoST. Innowacyjny blockchain korzysta ze specjalnego języka
programowania Chialisp. Chia Network powstała w 2017 r. z inicjatywy Brama Cohena (założyciela BitTorrenta), przy czym
mainnet działa od marca 2021 r. Wykorzystanie algorytmu PoST automatycznie pociąga za sobą szereg korzyści -
zdecentralizowany system transakcji, odporność na ataki i manipulacje, a przede wszystkim znacząco mniejsze zużycie energii.
Dlatego też Chia jest często nazywana zieloną kryptowalutą i ekologiczną alternatywą dla kryptowalut opartych na PoW.

Chia zapewnia bezpieczeństwo, jakie kojarzymy z Bitcoinem, ale nie pożera przy tym ogromnych zasobów energetycznych. W dobie
kryzysu energetycznego jest to z pewnością najistotniejsze założenie tego projektu. Żeby zweryfikować dany blok transakcji i farmić
Chia, nie potrzeba nawet wielkiej mocy GPU. Wszystko dzięki temu, że transakcje są poświadczane przy pomocy wolnej przestrzeni
dyskowej - to właśnie ona jest tutaj absolutnie kluczowa. Choć innowacyjna technologia jest jeszcze na bardzo wczesnym etapie,
już teraz wspierają ją globaliści i największe instytucje na całym świecie, w tym sama Grupa Banku Światowego. 

ZALETY CHIA

NA CZYM POLEGA

PROJEKT CHIA?

energooszczędność i mniejszy
wpływ na środowisko niż inne
popularne kryptowaluty
 

podwyższony poziom ogólnego
bezpieczeństwa oraz odporność
na ataki i manipulacje

wsparcie podmiotów na
najwyższych szczeblach władzy,
w tym Banku Światowego

niski próg wejścia dla farmerów:
potrzebna jest głównie wolna
przestrzeń dyskowa 

ogólnodostępność,
inkluzywność i decentralizacja 

udział w innowacyjnych 
projektach (Climate Warehouse,
Carbon Opportunities)
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Farmienie Chia różni się od kopania Bitcoina. Nie potrzeba do tego żadnych kart graficznych
działających przez całą dobę i komputerów o ogromnej mocy obliczeniowej. Potrzeba za to: 

To w zasadzie najważniejsza zasada dotycząca farmienia Chia. Chcąc zająć się
uprawą XCH na poważnie, należy przygotować się na to, że dyski twarde szybko

zapełnią się działkami. Żeby udźwignąć rozbudowany serwer, potrzebne są
porządne, umiejętnie dobrane podzespoły. Można dobrać je samemu albo

oszczędzić cenny czas i kupić gotową, profesjonalną koparkę.

JAK UPRAWIAĆ CHIA?

komputera z dobrym procesorem, pamięcią RAM z korekcją błędów i płytą główną
(najlepiej z serii serwerowej i chipsetem X99) - do tworzenia działek, czyli plotów,

szybkiego dysku NVMe SSD / SATA - do ich tymczasowego przechowywania, 

Im więcej miejsca, tym lepiej.
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pojemnych dysków zewnętrznych HDD, wewnętrznych dysków twardych lub pamięci masowej
podłączanej bezpośrednio (NAS) - do docelowego magazynowania gotowych plotów. 

Żeby zacząć uprawiać Chia, nie potrzeba potężnego peceta. Szybki, porządny komputer przyspieszy jednak tempo plottingu, czyli
tworzenia działek - a szybsze plotowanie to większe szanse na wydobycie bloków. Żeby plotting przebiegał sprawnie, warto
przyłożyć się do doboru podzespołów, w tym szybkiego procesora i dysku SSD, a najlepiej zlecić to zadanie profesjonalistom.

Następnie wystarczy ściągnąć aplikację z oficjalnej strony Chia Network,
wygenerować indywidualny klucz i rozpocząć tworzenie działek. Ploty należy
przechowywać na dyskach twardych i nie wyłączać ich na czas farmienia.



Tajemnicze ploty to po prostu utworzone przestrzenie dyskowe, które umożliwiają farmerom wzięcie udziału w losowaniu
bloków. Jak to z losowaniami bywa, dużo prób działa na naszą korzyść - większa liczba działek to większa szansa na
pozytywne rozstrzygnięcie sprawy i zdobycie bloku Chia w danej rundzie. Ploty Chia występują obecnie w pięciu rozmiarach –
k25 (600 MiB), k32 (101.4 GiB), k33 (208.8 GiB), k34 (429.8 GiB) oraz k35 (884.1 GiB). Żeby obsłużyć samo farmienie kryptowalut
(Chia + kilkadziesiąt forków) potrzebujemy min. 192 GB pamięci RAM, a do jednoczesnego tworzenia plotów oraz farmienia
XCH i forków przyda się już min. 256 GB (w wersji na Windows).

JAK FARMIĆ FORKI CHIA?

Do farmy forków potrzebne są też pojemne dyski.
Pierwszy (najlepiej 4TB) do zainstalowania systemu
operacyjnego, aplikacji i oprogramowania forków,
kolejny (np. NVMe 1TB) do plottingu; dyski HDD służą
natomiast do przechowywania plotów. Całości
dopełniają oczywiście system chłodzący, kable
i inne przejściówki; cenną przewagę pomoże
zapewnić łącze światłowodowe. 
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Forki Chia to projekty oparte o blockchain Chia - zdarzenia blokowe, które korzystają z istniejących działek w łańcuchu
bloków. W ciągu 1,5 roku od uruchomienia sieci Chia powstało w niej ponad 50 takich projektów, m.in. innowacyjny BPX. 

Za trafienie farmer otrzymuje równowartość bloku
w kryptowalutach (dla przykładu: 1 blok Chia to
2 XCH). Farmić można solo albo w tzw. poolu, czyli
w zrzeszeniu farmerów Chia, co zwiększa szanse na
wydobycie bloku, ale wymusza podział zysku. 



PRODUKT
NASZ

Oferujemy wydajne koparki do Chia i forków składane i programowane na zamówienie. Każda taka
koparka powstaje od podstaw. Tworzymy urządzenia z myślą o jednoczesnym plotowaniu
i uprawianiu Chia oraz forków. Zapewniamy także późniejsze wsparcie techniczne i zdalną obsługę
koparek. To o tyle istotne, że tego rodzaju urządzenia nie są bezobsługowe - wymagają stałej opieki 
i systematycznych aktualizacji.

Lubimy działać poza schematem. Jeśli to tylko możliwe technicznie, chętnie spełniamy specjalne
życzenia naszych klientów. Współpracujemy ze sprzedawcami sprzętu komputerowego, oferując
korzystne prowizje od sprzedaży. 
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DEDYKOWANE 

To, z czego jest zbudowana koparka, ma kluczowe znaczenie dla jej wydajności. Celem każdego
farmera jest jak najszybsze tworzenie plotów, a także zwiększenie szans na wydobycie bloków. 
Najistotniejsze są podzespoły - im więcej dysków twardych (i działek, które będą się na nich
znajdować), tym mocniejsze muszą być poszczególne komponenty. W oparciu o swoje
doświadczenie dobieramy je tak, aby farma była jak najbardziej funkcjonalna. W naszych koparkach
żaden element nie jest przypadkowy - dobór płyty serwerowej, pamięci RAM, dysków, komponentów
chłodzących, mocnego procesora, a nawet zasilacza, który zapewni stabilne zasilanie urządzenia,
jest dogłębnie przemyślany. Montujemy taką liczbę dysków, która zapewni optymalne osiągi
i idealną temperaturę podczas pracy koparki. Po szczegółową specyfikację techniczną odsyłamy na
stronę nr 11.
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DEDYKOWANE KOPARKI CHIA
Z OBSŁUGĄ ZDALNĄ

obudowa Big Tower

Standardowo wykonujemy koparki na stelażach aluminiowych, które
zapewniają wygodny dostęp do elementów farmy oraz optymalne
chłodzenie, a w związku z tym lepszą żywotność dysków. Jednocześnie
wszystkie zamontowane komponenty pozostają widoczne. Taka koparka
to dobry wybór dla tych farmerów Chia, którym nie zależy na efekcie
wizualnym, ale na funkcjonalnej i wydajnej farmie. 

STELAŻ ALUMINIOWY

Choć sercem każdej koparki pozostają podzespoły,
kwestie wizualne nie są zupełnie bez znaczenia.
A zatem: jakie obudowy oferujemy?



DEDYKOWANE 

Na specjalne zamówienie wykonujemy koparki Chia w dowolnej ciekawej obudowie, na
przykład typu Big Tower. Takie rozwiązanie jest na pewno oryginalniejsze i bardziej
estetyczne - klient otrzymuje nie tylko komputer do farmienia Chia i forków, ale również
interesujący element wystroju wnętrza.

Oczywiście staranne wykonanie i zamknięcie  podzespołów w gustownej, białej obudowie
to nie wszystko - pamiętamy także o wydajności, certyfikowanym zasilaczu o mocy
dopasowanej do liczby dysków, przepływie powietrza oraz o odpowiednim chłodzeniu
urządzenia. Dodatkowym urozmaiceniem są elementy RGB i aRGB, które dodają koparce
charakteru i jeszcze bardziej poprawiają jej wizualny odbiór. Sprzęt widoczny na zdjęciu
jest dostosowany do dalszej rozbudowy, a na dodatek pozostawiliśmy w nim miejsce na
karty graficzne. Jeśli użytkownik sobie tego zażyczy, będzie mógł go wykorzystać do
kopania innych kryptowalut niż Chia. 
.
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OBUDOWA BIG TOWER

Poskładaliśmy już dziesiątki koparek, które spełniały
specjalne wymagania naszych klientów. Miały one
przeróżne rozmiary i parametry. O ile nie blokują
nas ograniczenia techniczne lub ryzyko obniżonej
wydajności farmy, zawsze staramy się realizować
wszystkie przedstawiane nam życzenia. Dla osób
mniej zorientowanych w temacie przygotowaliśmy
wygodne ułatwienie, a mianowicie gotowe
warianty koparek.



SPECYFIKACJE FARM
POGLĄDOWE*

MINI

P R O C E S O R Xeon v4 Single CPU

100 TB 250 TB

1 1

R A M

D Y S K I

256 GB DDR4

4 TB SSD + 1 TB NVME
+ 100 TB HDD

5 1  0 0 0  z ł 1 0 3  0 0 0  z ł3 0  0 0 0  z ł

Xeon v4 Single CPU

192 GB DDR4

4 TB SSD + 1 TB NVME 

blok wodny 120MM

stelaż aluminiowy

750W 80PLUS GOLD

2 x Xeon v4 Dual CPU 

512 GB DDR4

4 TB SSD + 2 TB NVME
+ 250 TB HDD

-

P R O C E S O R

R A M

D Y S K I
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*Wszystkie koparki Chia są składane na zamówienie. Powyższe warianty farm to jedynie poglądowe specyfikacje podstawowych
podzespołów, które służą celom orientacyjnym. Podane kwoty to aktualne sugerowane ceny dla klientów detalicznych, które mogą ulec

zmianie w zależności od dostępności oraz kosztów poszczególnych elementów.. 

500 TB 750 TB 1 PiB

2 x Xeon v4 Dual CPU 2 x Xeon v4 Dual CPU 2 x Xeon v4 Dual CPU

512 GB DDR4 512 GB DDR4 512 GB DDR4

4 TB SSD + 2 TB NVME
+ 500 TB HDD

4 TB SSD + 2 TB NVME
+ 750 TB HDD

4 TB SSD + 2 TB NVME
+ 1000 TB HDD



Starannie. Kompleksowo. W sposób spersonalizowany.

WARTO?
DLACZEGO

oprogramowanie koparek pod jednoczesne plotowanie
oraz uprawianie Chia i forków,

Nasze koparki są warte swojej ceny. Klient płaci za porządny sprzęt, ale też za: 

przeszkolenie w zakresie działania oraz obsługi złożonej koparki, 

zdalną obsługę koparki przez pierwszy miesiąc.

Decydując się na naszą ofertę, klient otrzymuje nie tylko wydajną koparkę Chia
zbudowaną od podstaw, ale także cenne wsparcie techniczne. Każde zamówienie
dostosowujemy do indywidualnych potrzeb - dotyczy to zarówno użytych komponentów,
jak i samego zakresu usług. Możemy dostosować istniejące oprogramowanie i sprzęt do
kopania Chia i forków, a nawet zaoferować pomoc
w uzyskaniu leasingu na nasze koparki.
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Jeśli takie podejście do Ciebie przemawia, zapraszamy do kontaktu.
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KONTAKT


