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Figyelem!
A bemutatott anyagban szereplő adatok kizárólag információs célokat szolgálnak és
nem minősülnek befektetési ajánlásnak, ajánlattételnek vagy befektetési
tanácsadásnak.
A Green Watt Project és Green Watt Project tulajdonosai nem vállalnak felelősséget
a jelen kiadvány alapján hozott befektetési döntésért és annak következményeiért.
A Green Watt Project és Green Watt Project tulajdonosai által szolgáltatott
információk és elemzések a szerzők magánvéleményét tükrözik, a megjelenő írások
nem valósítanak meg a 2007. évi CXXXVIII. törvény (Bszt.) 4. § (2). bek 8. pontja
szerinti befektetési elemzést és a 9. pont szerinti befektetési tanácsadást.
Bármely befektetési döntés meghozatala során az adott befektetés megfelelőségét
csak az adott befektető személyére szabott vizsgálattal lehet megállapítani, melyre a
Green Watt Project és Green Watt Project tulajdonosai nem vállalkoznak.
Az egyes befektetési döntések előtt éppen ezért tájékozódjon részletesen és több
forrásból, szükség esetén konzultáljon személyes befektetési tanácsadóval!
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Bevezetés
Napjainkban egyre nagyobb teret hódítanak meg a cryptovaluták. Elképesztő
innovációkat köszönhetünk a decentralizált megoldásoknak és egyre gyakrabban
látnak napvilágot ígéretes projektek. Okkal mondhatjuk, hogy egy pénzügyi
forradalom indult el, amelyben XXI. századhoz méltó megoldások, eszközök a
főszereplők. A crypto market cap több mint ötszörösére nőtt tavaly 2020 november
óta.

A 2021-es év eseményei is azt mutatják, hogy a jelentősebb recessziókat rendszerint
túllépve, minden esetben folytatódik a lendületes emelkedés és fejlődés a
cryptovaluták világában. Mindezen ígéretes tények mellett azonban, van egy elég
komoly probléma is a cryptovaluták körül, mégpedig az, hogy elképesztően
energiaigényes a blokkláncok folyamatos működtetése.
2021 elején, Elon Musk milliárdos üzletember hatalmas mennyiségben vásárolt
többek között Bitcoint, Etherumot, Dogecoint. 2021 májusig elfogadta a
cryptopénzeket a Tesla autók értékesítésénél, majd egy váratlan bejelentésével
elindította a lavinát. A környezetvédelmi aggályok miatt, letiltotta a cryptok
elfogadását. Ezzel a bejelentéssel mondhatni, egy új korszak kezdetét teremtette
meg, és reflektorfénybe hozta a jelentős környezetvédelmi problémát. Nem sokkal
később kifejtette véleményét és szerinte a környezetbarát energiatermelésre kell
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koncentrálni a bányászatban, mert ezzel lényegesen kisebb széndioxid lábnyomot
hagy maga után a cryptovaluták globális infrastruktúrája.
A Green Watt Project alapító tagjait ebben az időszakban hozta össze egy remek
energetikai projekt, majd néhány hét tervezés után megszületett a jelenlegi üzleti
modell. A Green Watt Project eltökélt és elsődleges szándéka, hogy tiszta és
fenntartható energia projektekkel segítse a cryptovaluták jelenét és jövőjét, emellett
decentralizált megoldások segítségével egyszerűsítse le az ecology projektek
megvalósulását és menedzselését.

Probléma átvilágítása
A Proof of Work jelenleg a cryptovaluták bányászatának domináns protokollja. A
cryptovaluta bányászat egyösszetett informatikai feladatsorozat megoldását jelenti. A
speciális bányászgépek először ellenőrzik, majd validálják a tranzakciókat. Nagyon
sok, bonyolult kalkuláció szükséges a feladatok elvégzéséhez, ami
szükségszerűen nagy teljesítményű hardware infrastruktúrát igényel. A blokkláncok
rendkívül stabil biztonsági jellemzőit gyakorlatilag a bányászok tartják fenn, amiért
cserébe jutalmat kapnak, minden esetben cryptovalutában. A blokkláncok
megmásíthatatlanok, feltörhetetlenek, nem korrumpálhatók, alkalmasak a
legbonyolultabb rendszerek irányítására, többnyire sokkal jobb és olcsóbb
megoldásokat nyújtanak pénzügyi tranzakciókra, mint a hagyományos pénzintézetek.
A sok előnynek azonban nagy ára van, mégpedig a cryptobányászathoz szükséges
energiaigény. Jelenleg az egész cryptovaluta szektor elképesztő nagyságú energiát
emészt fel, mert a legtöbbet használt bányászati protokoll futtatásához speciális
számítógépek üzemeltetése /mining pc/ szükséges.
Jelenleg a két legelterjedtebb konszenzus mechanizmus /bányász protokoll/ a
blokkláncon futó tranzakciók hitelesítésére:
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•Proof of Work /BTC, ETH/
Ez a konszenzus mechanizmus bonyolult számítási feladatokra alkalmas, speciális IT
infrastruktúrát igényel. A számítások elvégzésével megtörténtéik a validálás,
konszenzus jön létre a hálózatban és ez biztosítja az új blokkot. Másszóval ezt
nevezik bányászatnak, a hálózat csomópontjait pedig bányászoknak. A
csomópontoknak meg kell oldani a számitásokat, hogy érvényesítsék a tranzakciókat
majd új blokkokat adjanak hozzá a blokklánchoz és jutalmat szerezzenek.
•Proof of Stake /ADA, Algorand/
Ebben az esetben a „bányászoknak” mindössze zárolni kell a saját tárcájukban a
natív coinjaikat. Nem kell bonyolult feladatokat elvégezni komoly IT háttérrel, a
blokkláncon történő hitelesítések megtörténnek az adott cryptovaluta tartásával. Ez a
STAKING. Általánosságban elmondható, hogy minél több cryptovalutát staking-el
valaki, annál nagyobb jutalomban részesülhet.
A Proof of Stake konszenzus mechanizmus egy környezetbarát megoldás, azonban
még vannak hiányosságai. A nagyobb letét, nagyobb jutalom elv miatt, hamar
kerülhet centralizált helyzetbe egy adott cryptovaluta. Továbbá érdemes szem előtt
tartani, hogy ez a gyakorlatban nem annyira elterjedt protokoll, ami befektetés
szempontjából jelentősebb kockázattal jár.
További tény, hogy jelenleg a Proof of Work protokollt használják a világon a
legtöbben, legnagyobb mértékben cryptovaluták bányászatára Ezek a bányászok
erős közösséget, iparágat alkotnak, ami hosszútávon garantálja a gazdasági
stabilitást. Hogy mekkora ez a stabilitás? Jól megmutatja, ha számokban nézzük
meg a crypto valuták bányászatához szükséges energiafelhasználást. Eléggé ijesztő
adatokat kapunk.
Crambridge-i kutatók szerint, a cryptovaluta bányászat energiaigénye körülbelül 126
terrawattóra évente, ami egyre több ország éves energiaigényét is meghaladja A
jövőben ez a szükséglet folyamatosan emelkedni fog.
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További országok, amelyeknek az éves energia felhasználása 70 TWh alatt van
/csökkenő sorrendben/: Kolumbia, Algéria, Kuwait, Csehország, Izrael, Svájc,
Üzbegisztán, Szingapúr, Románia, Peru, Portugália, Irak, Görögország, Hong Kong,
Katar, Magyarország, Új-Zéland
Tényszerűsíthető, hogy egyre gyorsabban terjed a BTC és folyamatosan növekszik a
tranzakciók száma. Ezzel együtt az energia felhasználása is arányosan növekszik,
hiszen ez a működési elvének szerves része.
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Halving
Nagyjából 4 évente van egy további jelentős dolog, ami nagy hatással van a
bányászatra, a HALVING. Amikor megtörténik egy új blokk sikeres kibányászása és
validálása, blokk jutalomban részesül az a bányász, aki először megoldotta az
ellenőrzéshez szükséges feladatot. A jutalom 210 000 blokk után, azaz nagyjából 4
évente feleződik. Az első genezis blokk esetén ez a jutalom 50 BTC volt, majd 2012ben ez lecsökkent 25 BTC-re. 2016-ban 12,5 BTC lett a blokk jutalom, legutóbb
pedig, 2020-ban 6,25 BTC-re csökkent. A következő feleződés 2024-ben lesz,
amikor megtörténik, 3,125 BTC lesz az új érték.

Természetesen, ez egy deflációs hatást eredményez és a BTC árfolyamán kedvező
változásokat garantál hosszútávon. Azonban, jelenleg ez a folyamat sem működik
tökéletesen, ugyanis az eddigi halving-ok során sok kisebb bányász került
kellemetlen helyzetbe. Az ő esetükben a költségek, az áramszámla nem csökkent,
viszont a munkáért járó fizetség igen és ez gyakran csődöt jelentett. A nagy és
tőkeerős bányász vállalatoknak, ez egyáltalán nem okoz problémát, hanem inkább
alkalmat ad az infrastruktúrájuk újítására, kapacitásuk további fejlesztésére. Ez a
folyamat pedig ismét a cryptovaluták egyik fő lényegét, a decentralizáltságot
veszélyezteti.
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A hitelesítéshez szükséges számítási feladatok nehézségi foka is egyre inkább
emelkedik. Ez is azt eredményezi, hogy egyre több energia kell a bányászathoz és
az elavult hardware állományt is rendszeresen cserélni kell. Ha az energiaár, vagy
egyéb más okok miatt nem éri meg fejleszteni a bányászoknak, akkor sokak szerint,
bekövetkezhet a bányász kapituláció. Szerencsére nagyon jól ki van dolgozva a BTC
protokoll, ugyanis, ha tömegesen hagynák abba a bányászok a munkájukat, akkor a
hitelesítéshez szükséges feladatok nehézségi foka egészen addig csökkenne le,
amíg már ismét megéri a bányászoknak üzemeltetni a hardware-eket az adott
árfolyam és blokk jutalom mellett.

Tehát a bányász kapitulációtól nem kell tartani, ugyanis a protokoll biztosítja az
egyensúlyt, ami a keresletet-kínálatot figyelembe véve folyamatosan alkalmazkodik
az árfolyamhoz és a bányászathoz szükséges energia költségekhez. Ezt nagyon jól
tudják a legnagyobb bányász vállalatok is és szem előtt tartják a bányászati
nehézséget. Minél több csomópont dolgozik a rendszerben, annál nehezebb
megoldani a feladatokat és ez fordítva is igaz. A PoW konszenzus mechanizmusba
beépített nehézségi szintet meghatározó rendszer szabályozza az új BTC-k
létrehozását, ezáltal megakadályozza az inflációt.
Az évek során a BTC egyre népszerűbb lett és manapság is egyre inkább terjed a
világban. Emiatt a nehézségi szint nagyon magas és a kisebb hash kapacitású
bányász technológiák elavulttá váltak. Az otthoni bányászat sok esetben
veszteséges és még tovább rontja a helyzetet, hogy az energiaárak is folyamatosan
emelkednek. Erre a problémára legelőször azon bányász magánvállalatok találtak
megoldást, akik korán jelentek meg, a BTC pályafutásának hajnalán és mára óriás
méretű szereplőkké váltak a crypto szektorban. Úgynevezett mining poolokat hoztak
létre, amelyekkel a legnagyobb probléma az, hogy a nagy bányász vállalatok
tulajdonában van.
A mining poolok lehetőséget biztosítanak a bányászoknak, hogy egyesítsék
erőforrásaikat egymással, javítva esélyeiket a blokk jutalomra. Így könnyebben
megtudják oldani a hitelesítéshez szükséges feladatokat, mint ha csak a saját,
egyéni hash kapacitásukkal próbálkoznának. A jutalmak a sikeres blokk bányászat
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után megoszlanak a pool tagjai között, arányosan a hash erősforrásaik alapján. Ez
nem ingyen van, a tulajdonosok már a pool létrehozásáért is díjat számolnak fel, nem
beszélve a blokk jutalomból való részesülésről is.
Sok szakértő szerint az, hogy a legnagyobb szereplők adnak lehetőséget a kisebb
kapacitással rendelkező bányásztársaik számára, pontosan a cryptovaluták alapelvei
ellen megy. Ha kevés bányász társaság érdekeltségében van a bányászat
legnagyobb része, akkor nem beszélhetünk decentralizált működésről. Minél többen
csatlakoznak egy adott mega poolhoz, annál nagyobb veszélyről van szó, ugyanis
felmerülhet a centralizáció veszélye. Ha egy mega pool akkorára növekedne, hogy
az adott blokklánc bányászkapacitását 51%-ban a tulajdonosai birtokolnák, akkor a
tulajdonosoknak teljhatalmuk lenne a blokk tartalom létrehozásában.
Az eddigi adatok alapján nem valószínű, hogy ez meg fog történni, de azért
határozottan az a megfelelő út, ami a decentralizáltságot erősíti. Jelenleg, akinek
több pénze van, erősebb gépekkel tudja bővíteni a technológiai kapacitását és egyre
nagyobb bányászati teljesítményt ér el. Azok a bányászok, akik pedig nem tudnak
olcsó áramellátást és megfelelő hőmérsékletű környezetet biztosítani a gépeiknek,
hosszabbtávon a csőd felé közelednek. Sokszor további problémát jelent a
bányászoknak, hogy egy bizonyos mennyiségű teljesítmény felett kimondottan
kellemetlen hangzavar van a gépek környezetében.

Crypto trend
Az igazán most induló green crypto trend remek alkalmat nyújt arra is, hogy a
magánemberek, kisebb vállalkozások lehetőségei javuljanak és profitábilis
bányászatot, fejlődést tudjanak fenntartani hosszútávon. A probléma megoldásához
szükséges lépések előtt érdemes részletesebben megnézni a mega cryptobányász
telepeknek a jelenlegi helyzetét.
A globális bányászat 70-80%-a Kínában, még pontosabban négy tartományban
zajlott: Szecsuanban, Jünnanban, Hszincsiangban és Belső-Mongóliában. Az utóbbi
2 tartomány a szénerőműveiről híres, így a bányászok rendkívül nagy
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karbonlábnyomot hagytak maguk után. Ezek a gigászi bányász telepek hatalmas
gyárcsarnokokban működtek. Akár 30-40 ezer bányászgépről van szó telepenként,
amelyek óránként több 10 megawattot fogyasztanak. Ez 10-12000 átlagos háztartás
energiaigénye telepenként.
Kína piaci dominanciája 2019-ig tartott, majd 2021 áprilisára 46%-ra csökkent. A
bányászat megindult egyre több országban. Tovább segítette a folyamatot, hogy
2021 májusában Kína szigorú intézkedésekkel lépett fel a cryptobányászat ellen,
ennek hatására a bányászok még inkább elköltöztek Kínából. A bányász eszközeiket
speciálisan kialakított hajós konténerekbe pakolták, majd a már mobil
bányászközpontokat a legkedvezőbb feltételeket nyújtó országokba szállítottak.
Leginkább Kazahsztánba, de kerültek szinte mindenhova a világon.
Kazahsztánba olyan mértékben települtek át a bányák, hogy túlterhelt lett az
áramellátás és 2021 őszén le kellett állítani 3 nagyobb erőművet és 6 régiót érintett
az országban. Az áramfelhasználás hirtelen mintegy 8%-ot növekedett. Az
áramfelhasználás növekedése körülbelül hatszorosa lett a bányász tevékenyég előtti
időszakhoz képest. Tovább rontja a helyzetet, hogy a bányászat jelentős részben
illegális tevékenységként működik, azaz lopják az áramot. Kazahsztánba közel
százezer darab gép került 2021 első felében.
A helyzet tehát nem javult semmit, ugyanis Kazahsztán energiaellátása
túlnyomórészt fosszilis tüzelőanyagokból előállított villamosenergián alapszik. A
„Nagy Bányászvándorlás”-nak nevezett folyamat azonban nem csak Kazahsztánt
érinti. Kelet és észak-európai, közép-ázsiai országok valamint több amerikai állam is
célállomások lettek. Az USA-ban a Texas és Wyoming állam lehet csábító helyszín,
ugyanis olcsó az áram és a megújuló energiaforrások is fellendülőben vannak.
Azonban az amerikai szabályozások miatt az infrastruktúra kiépítése akár 2022
második feléig is eltarthatnak, ami sok bányásznak elfogadhatatlan.
2021 májusában, amikor Elon Musk felfüggesztette a BTC elfogadását, egyre több
befektető kezdte vásárolni a környezetbarát cégek részvényeit a tőzsdéken. Elindult
egy új trend, aminek célja a bányászat kizöldítése. Egyre többen törekednek arra,
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hogy megújuló energia forrásokat használjanak. Már az első ország is megvan, ami
úttörője lett az új trendnek. El Salvador törvényes fizetőeszközzé tette a BTC-t.
Jelenleg elindították a bányászatot geotermikus, vulkanikus energia felhasználásával
és egyre több hasonló projekten dolgoznak, ugyanis az ország hatalmas vulkáni
erőforráskészletek birtokában van, amelyet eddig nem tudtak kihasználni. Így a
cryptovaluták bányászata számukra a tökéletes iparágazat, amellyel fejlődést tudnak
elérni a gazdaságukban. Azzal, hogy kitudják használni a vulkanikus energiát
közvetlenül a helyi közösségek is profitálnak, valamint új iparágak jönnek létre.

Probléma megoldása
Jelenleg útelágazáshoz érkezett a legelterjedtebb és legkedveltebb bányászati
konszenzus mechanizmus, a Proof of Work jövője. Az egyik irány, hogy a bányászok
ragaszkodnak a legolcsóbb rezsihez, bármi áron. Ezáltal továbbra is hatalmas
mennyiségű fosszilis energiát használnának fel. Tulajdonképpen ez egy zsákutca,
pontosabban visszafelé haladnánk a technológiai fejlődés útján, ha ez történne. A
másik irány pedig a tiszta, megújuló energiával fenntartható crypto. Természetesen
ez a jövő, már egyre több befektetőnek, üzletembernek teljesen nyilvánvalóvá vált és
különböző projektek indultak el. A jövőben várhatóan ezeknek a projekteknek a
száma meg fog sokszorozódni világszerte.
Például BTC Mining Council egy remek kezdeményezés, amely lehetőséget nyújt a
bányászok számára, hogy az energiafelhasználásuk részleteit transzparenssé
tegyék. Jelentős számban csatlakoznak a szervezethez. Szimpatikus projekt a
Crypto Climate Accord is, ami azt a közös célt támogatja, hogy 2025-ig megújuló
energiára térjen át az egész cryptovaluta szektor, 2040-ig pedig elérje a zéró
széndioxid kibocsátást. Jelenlegi becslések szerint, csak a BTC működése közel 60
millió tonna széndioxidot bocsát ki évente, ami több, mint kétszerese az ETH
karbonlábnyomának.
A Green Watt Project /GWP/ egy zöld crypto projekt. A jövő pedig a crypto, a tiszta
energiával fenntartható crypto. A GWP feladata, hogy környezetbarát megoldásokkal
segítse a cryptovaluták energiaszükségletét és egyéb működési területeit. Idejében
sikerült felismernünk, mekkora gigászi trend van kialakulóban az energiafelhasználás
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kérdéséről a crypto szektorban és gyakorlatilag minden egyéb területen is.
Napjainkban már nem elfogadott megoldás, hogy a blockchain technológia fosszilis
energián alapuljon. A crypto zöld lesz, ezért fenntartható a jövő számára is.
A következő évek várhatóan erről fognak szólni, LEGYÉL RÉSZESE már a
kezdetektől. A Green Watt Project eltökélt szándéka, hogy tiszta és fenntartható
energia projektekkel segítse elő a cryptovaluták karbonsemleges jövőjét, továbbá a
leghatékonyabb economics projekteket egyesítse a blokklánc technológia előnyeivel.
Terveink szerint hosszú évtizedeken keresztül elég sok remek decentralizált
megoldást, értékes üzleti lehetőséget fogunk tudni biztosítani közösségünk számára.
A GWP 2021 decemberében elindult és minden GWP tulajdonos elmondhatja
magáról, hogy részese az első crypto ecology projektek egyikének.
Úgy gondoljuk, hogy a hasonló elhivatottságú kezdeményezésekkel nem rivalizálni
kell, hanem együttműködni és segíteni egymás munkáját, hiszen közös a cél. Ezért
most is és a jövőben is örömmel fogadunk olyan együttműködési lehetőségeket
projektekkel, cégekkel, szakemberekkel, akik hasonlóan gondolják a
cryptovaluták energia szükségletének jövőjét, mint mi.
Összegezve a fő problémákat, nyilvánvalóvá vált az utunk. Projektjeinkkel segíteni
szándékozzuk a cryptovaluták karbonsemleges jövőjét, további ecology projektek
megvalósulását. Emellett nagyon fontosnak tartjuk, hogy ne a mega
bányászvállalatoklehetőségei növekedjenek tovább az iparágban, hanem bárki
számára megérje ez a fajta befektetés. Ezért a működő energetikai projektjeinkből
származó zöld energiát kizárólag magánemberek, kisebb cégek számára biztosítjuk.
A tokenizáció miatt, jó áron tudjuk szolgáltatni az energiát, ezért a GWP közösség
tagjai maximalizálni tudják a bányászatból származó profitot. Fontos megjegyezni,
hogy ez tovább erősíti a cryptovaluták leglényegesebb tulajdonságát is, a
decentralizáltságot.
Folyamatosan szem előtt tartjuk, hogy biztosítva legyen az összes piaci szereplő
számára a win-win helyzet.
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•Felhasználó:
Ideális környezetet és jó energia árakat biztosítunk, hogy minden GWP
tulajdonosnak megérje a befektetés.
•Szolgáltató:
Kidolgoztunk egy üzleti modellt a már létező, zöld energiát termelő erőművek
számára is. Az energiatermelő partnereink nagy előnyökben részesülhetnek és a
pénzügyi, piaci elvárásaikat is eltudják érni a GWP-vel.
•Üzleti partner:
A nagyobb tőkével rendelkező befektetők számára lehetőség lesz, decentralized
ecology projektekbe üzemeltetőként beszállni, már a megvalósulás fázisában.
Természetesen, mindezt decentralizált eszközökkel tudjuk csak megvalósítani: smart
contract-okkal, DAO-k /decentralized autonom organization/és energy exchange
létrehozásával, speciális coinokkal és NFT-kel. Ezek az igények további feladatot
jelöltek ki számunkra, mégpedig a GWP blockchain létrehozását. A fejlesztés során
fontos szempontokat veszünk figyelembe, hogy a blokkláncunk, egy ideális táptalajt
biztosítson a GWP ökoszisztéma számára. A legfontosabb, hogy környezetbarát
legyen és alkalmazásba tudja hozni a GWP közösség speciális elvárásait.
Egész pontosan tervezzük: új ecology projektek indítását, partnerekkel való
együttműködést, közösség tagjai közötti smart contract-ok működését, speciális NFT
rendszer integrálását, DAO-k és energy exchange létrehozását. Mindezek mellett
átjárhatóságot kell tudni biztosítania az offchain tranzakciók, jogi megoldások és a
GWP ökoszisztéma között. Későbbiekben alkalmas lesz arra, hogy a projektek
egyedi működése és a köztük lévő moduláris együttműködés is decentralizált módon
legyen menedzselve a GWP közösség által.
Egyértelmű tehát, hogy a cryptovaluták jelentős energia problémája egy új trendet
teremtett meg, az egész szektor kizöldítését. Ennek nyilvánvaló jelei nagyon gyorsan
elkezdtek kibontakozni az üzleti életben. Ígéretes tendencia, aminek első hallásra
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nincs is nagyon hátránya. A teljesebb kép érdekében, azért vizsgáljuk meg
közelebbről, hogy mégis milyen hatással lehet a GWP jövőjére, ha valami előre nem
látott változás történik.

Kockázatkezelésünk
Joggal merülhet fel a kérdés, hogy mi van akkor, ha a Proof of Stake protokoll odáig
fejlődik, hogy csak azt fogja használni a crypto közösség és nem lesz szükség Proof
of Work protokollra?

Amint az ábrán látható, jelenleg a top 10 PoW coin-ok market cap-je 1486 milliárd
USD, a top 10 PoS coin-ok market cap-je pedig 153 milliárd USD. A top 10 PoW coin
közül is magasan a BTC vezet, 1000 milliárd USD körüli market cap-el. Egyértelmű
tehát, hogy jelenleg a cryptoközösség leginkább PoW protokollt tartja
értékesebbnek. A legtöbben úgy gondolják, hogy a BTC hatalmas energiaigénye
nem egy előre nem látott hiba, hanem az ára az igazi decentralizáltságnak. A nagy
energia felhasználás része a rendszernek, ami megakadályozza, hogy bármilyen
érdek átvegye az irányítást a blokklánc felett. A hatalmas energiaszükséglet miatt,
jelenleg erre senki nem képes.
A BTC-nek nincs központja, amit meg lehet támadni, vagy vásárolni. Ráadásul azok
a gazdasági szereplők, akik esetleg meg is tehették volna ezt, jó eséllyel már
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elkéstek vele, mivel egy lassan 14 éves iparágról beszélünk, ami javarészt
magánemberek kezében és magánvállalkozások elérhető nyilvános mining pooljaiban van, a felmérések szerint, több mint 60-65%-ban. Ez azt jelenti, hogy a BTC a
legjobb gyakorlati példája a decentralizáltságnak. Voltak már próbálkozások, hogy a
BTC-t is át kellene állitani, hogy az a PoS konszenzus mechanizmus alapján
működjön, érvelve, mert úgy sokkal olcsóbb, gyorsabb és sokkal energia kímélőbb
lenne, de a közösség és a szakértők rendszeresen elvetik az ilyen
kezdeményezéseket. BTC csak egy van.
Valóban jelentős energia igénye van, de cserébe független az államoktól, bankoktól,
multinacionális vállalatoktól és minden egyéb külső érdektől. Sokak szerint a
függetlenség simán megér ennyit. Minden bányászgép, ami a PoW protokollt
használja, apró építő köveket hoz létre a blokkláncban, megváltoztatva azt az összes
többi csomóponton.
A GWP-ben mindig az aktuális tendenciáknak megfelelően dolgozunk. Ameddig a
PoW protokoll az uralkodó, addig ki van jelölve a feladataink egy jelentős része. Ha
ez mégis változna, akkor is könnyen eladható az elektromos áram. Emellett hamar át
tudjuk állítani a fókuszt további decentralized ecology projektek megvalósítására és
menedzselésére a GWP közösség részére. Egyéb kockázat egy nemzetközi Vis
Major helyzet lehet, ami globálisan hatással lenne az egész szektorra. Ránk ez
abban az esetben lenne csak végzetes hatással, ha egy megváltozott világban nem
lenne szükség elektromos áramra.

Piaci potencia és pozícionálás
Az adatokból egyértelműen kiderül, hogy a cryptovalutáknak hatalmas az energia
igénye és egyre csak növekszik. Ennek a szükségletnek a nagy része fosszilis, nem
megújuló energián alapul. Továbbá megállapítható, hogy ez a probléma tudatosult a
crypto közösségben és a befektetőkben a 2021-es évben. A bányászok, befektetők
egyre inkább keresik a környezetbarát megoldásokat világszerte. A crypto teljes
kizöldítése elkezdődött. A Green Watt Project erre a hatalmas és komplex
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problémakörre hivatott megoldásokat biztosítani decentralized ecology projektek
formájában.
Természetesen az a folyamat, hogy a crypto energia szükséglete 100%-ban tiszta,
környezetbarát energiaforrásokból származzon, több év intenzív munkát fog
igényelni sok hasonló ecology project-ekkel együttműködve, nemzetközi szinten.
Viszont a bányászoknak olcsó és tiszta energiára már most nagy szükségük van.
Első körben ezt tartjuk fókuszban, ezért erre specializálódott projekteket indítunk.
Tiszta és környezetbarát energiát biztosítunk a bányászok számára, kedvező áron.
Mindezt decentralizált megoldásokkal.
A GWP közösség a világon az elsők között van, ami ecology project-eket indít az ügy
érdekében. Örömmel mondhatjuk, hogy sikeresen pozícionáltuk a helyzetünket egy
most induló globális trend legelején. Ez azt jelenti, hogy amikor elindulnak a
projektjeink, várhatóan nemzetközi figyelmet fogunk kapni, mivel a GWP mögött
valódi értékek vannak, amelyek hosszútávon garantálják a valódi, stabil biztonságot.
Ezért valószínűsíthető, hogy egyre több projektre lesz igény. Amikor egy újabb valódi
érték, egy működő ecology projekt kerül az GWP ökoszisztémába, az nagy
valószínűséggel minden esetben kedvező hatással lesz a GWP token /későbbiekben
coin/ árfolyamára.
Érdemes tisztában lenni a globális ténnyel, miszerint a cryptovaluták fosszilis energia
szükséglete, csak egy a rengeteg ágazat közül, ami ugyanezzel a problémával küzd.
Ez a GWP számára további üzleti lehetőségeket teremt és jelenleg nagyon sok
probléma vár megoldásra. Szerencsére, egyre jobb lehetőségek vannak a zöld
energia előállítására és egyértelműen elmondható, hogy az utóbbi időben sokat
hallani is a témáról. Napjainkban már az államok és a fő gazdasági szereplők is
egyre inkább támogatják a zöld energia projekteket.
A Green Watt Project speciális megoldásaival igyekszik segíteni ebben a nemzetközi
feladatnak a megvalósításában. Közösségünkben egy a cél és ezt szem előtt tartva
örömmel fogadunk mindenkit, aki valamilyen formában ezt támogatni tudja. Meg
vannak az eszközeink, hogy egyetlen jó projekt, megoldás, ötlet se vesszen el a
GWP ökoszisztémában történő megvalósulása előtt.
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Projektek
A Green Watt Project alatt egy folyamatosan növekvő decentralizált ökoszisztémát
értünk, amely ecology project-eket tartalmaz. Ezek jelenleg energetikai projektek,
amelyek a cryptovaluta bányászathoz biztosítanak környezetbarát energia ellátást.
Az alternatív energia projektek manapság nagy figyelmet kapnak, ezért bőven van
lehetőségünk válogatni jobbnál jobb technológiai megoldások közül. Nemzetközi
szinten vannak lehetőségeink, hogy együttműködjünk környezetbarát energia
előállításával foglalkozó partnerekkel vagy éppen saját magunk által üzemeltetett
technológiákkal, zöldenergiát állítsunk elő.
Sok kiváló projekthez van hozzáférésünk, azonban örömmel számítunk a közösség
építő erejére és nyitottak vagyunk a legjobb innovációk, technológiai megoldások és
üzleti lehetőségek irányába. Szakértői csoportunkkal megállapítjuk, hogy lehetségese az integráció a GWP ökoszisztémába. Amennyiben egy konkrét projekt javaslat
megfelel a közösségünk elveinek, elindul annak a megvalósítása. Fontosnak tartjuk a
GWP blockchain fejlesztése során, hogy az új projektek létrehozásában, majd
irányításában a közösségünk tagjai is döntő szerepet vállalhassanak.
A GWP blokkláncnak rengeteg további előnye van, ami kedvezően hat az
ökoszisztéma egészséges növekedésére. Ami a projektek szempontjából a
legfontosabb, hogy megadja a lehetőséget arra, hogy azok moduláris módon
működjenek együtt az ökoszisztémában. Minden projekt valamilyen szinten lokalizált,
ezért a decentralizált megoldások, az erre vonatkozó szempontokra is megoldásokat
biztosítanak. Amikor elindul a GWP blokklánc, egy teljesen új üzleti lehetőséget fog
biztositani a zöldenergia termelők számára világszerte: a környezetbarát elektromos
áram tokenizálását. Az ebben lévő potencia jelentős, mondhatni úgy is, hogy egy új
üzleti szegmens az energiaszektorban.
A GWP blockchain hivatalos indulásáig is meg kellett találnunk a módot arra, hogy
tokenizált ecology projekteket tudjunk indítani. A Binance smart chain-en hoztunk
létre egy tokent, ami a GWP coin elődje. Az első eco projektünket Magyarországon
indítjuk, mert szeretnénk ha minél többen csatlakoznának hazánkból a kezdeti
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időszakban. Konkrétan egy biogáz erőműről van szó, amivel olcsó, zöld energiát
fogunk biztosítani a bányászok számára GWP tokenért cserébe. Több hasonló
projekt van előkészítve, különböző országokban.
Megvizsgáltuk a cryptobányászat számára a legjobb környezetbarát energetikai
megoldásokat. Bőven van lehetőség, azonban a gépek üzemeltetésének vannak
sajátos igényei, amiket figyelembe kell venni. A kezdeti időszakban 3 ecology project
kategóriára koncentrálunk, igy jelenleg a biogázerőművek, a napenergia
hasznosítása, vízerőművek vannak prioritásban. Természetesen a jövőben lesz
lehetőség arra, hogy bővüljön a projekt kategóriák száma.

Biogáz erőmű:
A

biogáz

egy

környezetbarát

megújuló

energiahordozó, amely zömében elsődleges, vagy
másodlagos mezőgazdasági melléktermékekből és
egyéb hulladékokból állítható elő. A trágyák és
hulladékok

anaerob

kezelésével

kíméli

a

környezetet, csapdába fogja a metánt és a nitrogén-oxidokat, csökkenti a környezet
szagterhelését. Mindezt helyben, helyi alapanyagok felhasználásával oldja meg. A
biogázból villamos energia, hő-és speciális eljárással hidrogén állítható elő,
amelyekkel fosszilis energiahordozókat lehet kiváltani. A biogázüzem fermentor
maradéka a szubsztrátlé magas tápanyagtartalma miatt kiváló talajerő visszapótló
anyag a mezőgazdaság számára.
Egy biogáz erőmű tervezesénél meg kell állapítani, hogy milyen alapanyagok állnak
rendelkezésre a feldolgozás helyszínének közvetlen környezetében. Legjobb, ha
aktív mezőgazdasági területek közelében van és rendszeresen megvan oldva az
alapanyag szállítás. A biogáz előállítás során a biomasszában lévő kémiai
energia nyerhető ki. A biogáz képződés beindításához idő szükséges, ugyanis a
mikrobiológiai egyensúly kialakulása nem történik meg gyorsan. Az indulás után
pedig rendszeresen, precízen kell adagolni a megfelelő receptúrában összeállított
alapanyagokat, hogy a mikrobiológiai folyamatok fennmaradjanak.
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Fontos megjegyezni, hogy a későbbiekben ez a fajta megújuló energia előállítás
alapanyagellátására is további ecology project-eket lehet indítani. Természetesen,
ezek önállóan is működő, profitábilis mezőgazdasági projektek, amelyeknél a munka
során felhalmozódott szerves melléktermékek, hulladékok adják a biogáz
előállításához szükséges biomasszát. Ezek sok esetben egyébként értéktelen
végtermékek, amiket a biogáz erőmű elektromos energiává tud alakitani. A projektek
ilyenfajta együttműködése komplex menedzsment rendszert igényel és többek között
erre a speciális feladatkörre hivatott kiváló decentralizált megoldásokat biztosítani a
GWP blockchain.
A biogáztermelésére többféle technológiai eljárás létezik, leggyakoribbak a nedves
fermentációs eljárások, amelyeknél a szubsztrát szárazanyagtartalma 8-10%.
Kevésbé terjedtek el a félszáraz /15-25%/ és a száraz/30-40%/ technológiák,
azonban bizonyos esetekben ezek is hatékonyan alkalmazhatók.
Nemzetközi szinten a telepített biogáz erőművek kapacitása kb. 20-21 gigawatt és az
International Energy Agency /IEA/ szerint ez jelentősen növekedni fog a következő
évtizedekben. További kutatásaikból kiderül, hogy a nagymértékű
népességnövekedés és a nagyvárosokba való tömörülés az energia igény további
emelkedését eredményezi és jelentősen megemeli a hulladéktermelést is.
Valószínűleg ezek a folyamatok katalizátorként fognak működni a piac
növekedésében, hiszen a biogázüzemek sokféle hulladékból képesek biogázt
előállítani, például mezőgazdasági hulladékból, állati trágyából, kereskedelmi és
háztartási élelmiszer hulladékból, kommunális és ipari szennyvízből. Egyértelmű
tehát, hogy ez a fajta megújulóenergiaforrásegy gazdasági körforgást testesít meg
számos környezetbarát előnnyel.
Manapság már jelentős figyelmet kap a biogáz felhasználása és a szakmai körök
innovatív stratégiaként fogadták el az éghajlatváltozás kezelésére, az üvegházhatású
gázok kibocsátásának minimalizálására és a Kiotói jegyzőkönyvben foglaltak
teljesítésére. Jelenleg Európa vezeti a biogáz technológiák alkalmazását
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világszerte, azon belül is Németország, ami több mint 10000 erőműnek ad otthont.
Ez az EU-ban működő létesítmények több, mint a fele. A kedvező gazdasági
támogatottság miatt növekedés várható a kontinensen.
Hatalmas növekedés és támogatások várhatóak az ázsiai csendes-óceáni piacon is,
az előrejelzések szerint. Itt bőven van elérhető szerves hulladék és az ott élők egyre
inkább ragaszgodnak a fenntarthatóbb energiaforrásokhoz. Kína, India és Thaiföld
már elkezdték a jelentős beruházásokat biogáz erőművek létrehozására. ÉszakAmerikában is várhatóan jelentős mértékben fog emelkedni a technológiai egységek
száma. Az USA 50 államában körülbelül 2300 biogáz üzem van, ami nem sok a
földrajzi méretekhez képest.
Ezt a hiányt természetesen már felismerték és jelenleg több, mint 12000 biogáz
üzemmel tervezik bővíteni a technológiai kapacitásukat. Összegezve, a globális
biogáz szektorban jelentős mértékű növekedés várható, amit nagyban elősegítenek
a nemzetközi zöld energetikai célkitűzések és a financiális szereplők támogató
hozzáállása. A Green Watt Project alapítótagjait és szakmai csapatát konkrétan egy
ilyen biogáz erőmű projekt hozta össze 2021 első felében.
Amikor megtörtént a szakmai átvilágítás, egyértelművé vált, hogy egy viszonylag
rövidtávon megtérülő befektetésről van szó, emiatt további bővítéseket lehet
megvalósítani hosszútávon. További megbeszélések után élessé vált az a jövőkép,
hogy már Green Watt Project közösségként megújuló, zöld energetikai projektekkel
vehetünk részt, a hatalmas green crypto trend indulási szakaszában. Természetesen
ragaszkodtunk hozzá, hogy Magyarországról induljon az első projekt, mert az a
szándékunk, hogy a magyarok a nemzetközi projektek és marketing kampányok előtt
ismerhessék meg a GWP-t, a PRE SALE időszak alatt. Igy lett az 1. GWP projekt
egy magyarországi biogázerőmű.
Ez előre megtervezett szakaszok szerint, 2022 első felében indul és még további
célunk az évre, hogy kihasználjuk az erőmű maximális 1,6 megawattos kapacitását.
Ezért az 1. projekt indulásával egyidőben a GWP tokent DEX-ekre visszük és
elindítjuk a lokális /bányászoknak/ és nemzetközi /token/ marketing kampányokat.
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További jó hír, hogy jelenleg is több biogáz projekthez van hozzáférésünk és több
technológiai kivitelezővel is vagyunk partneri viszonyban.
Terveink szerint a 2. biogáz projektünk is Magyarországon fog megvalósulni,
azonban számos lehetőség van Európa és Ázsia szerte. A GWP szakmai team
folyamatosan kutatja a biogáz szektorra vonatkozó lehetőségeket és mindig a
legjobb projektek lesznek elérhetővé téve, kizárólag a GWP közösség számára.

Napenergia hasznosítása:
A napenergia a mai emberiség számára egy
kifogyhatatlan energiaforrás, ugyanis még 5
milliárd évig biztosan tart az élettartama. A nap
gyakorlatilag egy hatalmas és természetes
fúziós atomreaktor, ugyanis a szerkezetében
termonukleáris

hőtermelés

zajlik,

azaz

magfúzió. Egy hatalmas, leginkább plazma állapotban lévő hidrogénből álló
gázgömbről van szó, amelyben a magfúzió során hidrogén egyesül héliummal. A
wikipedia szerint, a napból származó energia kb. 174 petawatt (1,74 ×1017 watt).

Tehát felfoghatatlan mennyiségű energiát kapunk minden pillanatban, ami az élet
kialakulásának és fennmaradásának is alapfeltétele, ugyanis fotoszintézis nélkül nem
lenne élet. Ez a potenciális napenergia több ezerszeresen meghaladja a jelenlegi
civilizációnk energiaszükségletét. Az emberiség mindig is használta a napenergiát
valamilyen egyszerűbb formában, azonban napjainkra az intenzív technológiai
fejlődésnek köszönhetően számos területen vált alkalmazhatóvá. A technológiák
jelenleg egyre gyorsabban terjednek világszerte.
A napenergiát hasznosító projektek esetében beszélhetünk passzív és aktív
technológiai megoldásokról, vagy ezek különböző kombinációiról. A passzív
módszerek ebben az esetben azt jelentik, hogy tudatos tervezéssel és kivitelezéssel
/tájolás, méretezés, árnyékolás, anyagválasztás, növényválasztás stb. /
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optimalizálható a napból származó energia felhasználhatósága. Az ilyen
megoldásoknál az a legfontosabb szempont, hogy a sajátos környezeti adottságokat
megfelelően használjuk ki a napenergia hasznosítása során. Például az építészetben
régóta ismert passzív megoldás a napenergia felhasználására, hogy megfelelő déli
tájolással és egyéb méretezési szempontok betartásával, egyszerre ad meleget és
természetes világosságot.
További jó példák vannak a mezőgazdaságban is. Speciális, előre tervezhető
technikákkal /méretezés, botanikai szempontok, időzítés stb./ növelhető a
terméshozam. Az üvegházak hatékonysága is remek bizonyék arra, hogyan tudjuk a
napenergiát passzív módszerekkel felhasználni. Ez esetben gyorsabban fejlődnek a
növények, továbbá lehetőséget ad az egzotikus zöldségek, gyümölcsök
termesztésére, olyan helyeken is akár, ahol azok nem őshonosak. Az
élelmiszeriparban kiváló passzív technológia a növényi élelmiszerek tartósítására az
aszalás, amire szintén hatékony eszközök léteznek.
A nagyobb technológiai tudást igénylő, aktív megoldások is gazdagon állnak
rendelkezésünkre. A két legelterjedtebb technológiai irány a Solar Photovoltaic
Energy -PV /napelemek/ és a Solar Thermal Energy STE/napkollektorok/rendszerek
széleskörű alkalmazása. A napelemek a nap elektromágneses sugárzását
közvetlenül alakítják át elektromos árammá. Manapság ez megvalósítható lakóházi
méretektől kezdve a ipari méretű, fotovoltaikus naperőművekig. Ezek esetében sok
napelem van telepítve egymás közvetlen közelébe és ezek egymással
összekapcsolva működnek. Jelenleg a fotovoltaikus napelemparkok globális
kapacitása körülbelül 800 gigawatt.
A nap energiáját napkollektorokkal is hatékonyan lehet hasznosítani. Az
épületgépészetben és nagyobb projektekben is alkalmazott technológia, amellyel a
naphőenergiát közvetlenül lehet használni többek között fűtésre, hűtésre, melegvíz
előállítására. Egyre népszerűbb a napenergiával való főzés /solar cooking/ is,
amelyre szintén speciális berendezések vannak kereskedelmi forgalomban és
komoly segítség sok embernek.
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Manapság már gyakori használatban van a naperőművek egy másik fajtája is, a
naphőerőművek, amelyek ugyanezt az elvet használják ki. Ez a technológia szintén a
nap infravörös sugárzásából, hőenergiájából fejleszt forró gőzt, vagy gázt és ezt
például turbinák segítségével elektromos árammá alakítja. A solar thermal energy
fűtő és hűtőberendezések 2020-ban 501 GW kapacitással álltak rendelkezésre. Ezen
belül is kiemelkednek a solar távfűtőberendezések /Kína, Németország, Dánia. A
Covid pandémia ellenére a STE piac növekszik és a klímavédelem elősegítése miatt
jelentős politikai támogatást kap nemzetközi szinten.
Egyértelemű tehát, hogy számos alkalmazási területen lehet hatékonyan használni
ezeket a technológiákat és ez sok további lehetőséget biztosít a Green Watt Project
közösség számára, ecology project-ek formájában. Ebben az esetben is sok opció
lehet, hogy GWP solar project-ek összekapcsolódjanak más GWP ecology projectekkel. Jó példa lehet erre floating solar rendszerek, ugyanis ezekkel lehetséges,
hogy vízfelületre telepítsünk solar rendszereket. Vizierőművek esetében még
hatékonyabbá teszi az energia előállítást, ha a vízerőművek tározótavaira telepítünk
floating solar rendszereket, vagy akár mezőgazdasági projektekben az
öntözőtavakra.
Ezzel a módszerrel 10-15 százalékkal több energiát tudunk elállítani, mint a
hagyományos solar rendszerekkel, ugyanis nincs, ami árnyékolja a napsugárzást és
a víz hűti a napelemeket. A solar projectnél fontos, hogy biztosítva legyen az energia
tárolása, hogy éjjel vagy kevésbé hatékony időszakokban is napenergiát tudjunk
hasznosítani. Manapság a napenergia tárolására már kiváló, költséghatékony
megoldások vannak. Nagyobb teljesítményű erőművek esetében mechanikus
technológiákkal /szivattyús víztározó, TES, lendkerék alapú rendszerek stb./ is
megoldható az energia tárolása. Kisebb felhasználóknál általában kémiai, vagy
elektrokémiai elveken működő technológiákkal /akkumulátorok/ van ez megoldva.
A Green Watt Project számára van solar energy project előkészítve Európában és
Ázsiában. Az a tény, hogy a legtöbb ország kormánya támogatja az ilyen jellegű
vállalkozásokat, még inkább kedvezőbbé teszi a GWP helyzetét. Általánosságban
elmondható, hogy sok kivitelező partner cég is örömmel fogadja az együttműködést
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és az esetünkben a kivitelezéstől a szakmai menedzsmentig minden háttér
támogatást megadnak.
A trendek elemzéséből egyértelműen megfigyelhető, hogy a crypto és ecology
közösségek is keresik a decentralizált energetikai megoldásokat és sokan
szeretnének ilyen projekteknek a részesei lenni. A hamarosan elérhető GWP solar
projectek remek alkalmat biztosítanak arra, hogy ezek a közösségek széleskörben
felfedezzék a 21. századhoz méltó menedzsment és financiális megoldásokat,
továbbá egy tudatos és konstruktív közösségben erősítsék meg az anyagi
biztonságukat.

Vízerőművek:
A

vízerőművek

a

vízenergiát

hasznosító

technológiák. Jelenleg ezek az erőművek adják a
legnagyobb

megújuló

villamos

energiaforrást.

Világszinten a teljes beépített kapacitás eléri az
1300 gigawattot és ez éves szinten legalább 4500
fogyasztott

TWh-t

harmincnégyszerese

jelent,
a

BTC

ami

körülbelül

éves

energia

igényének.
Egyedül ez a megújuló energiaforrás képes lenne megoldani a cryptovaluták
kizöldítését, amennyiben nagyobb fókuszt kapna nemzetközi szinten.
A legnagyobb vízerőművek Kínában vannak, azonban az ottani politika 2021-től tiltja
a cryptovaluták bányászatát. További hatalmas erőművek találhatók az USA-ban,
Oroszországban és dél-amerikai országokban. Ezek mind akár több 10 GW-os
kapacitású vízerőművek, amelyek leginkább állami tulajdonban vannak. A
teljesítmény tartományra nincs hivatalos álláspont, azonban a szakirodalom a
néhányszáz megawatt feletti létesítményeket általában nagy vízerőműveknek tekinti.
A Green Watt Project szakmai csapata több szempont szerint is megerősítette, hogy
a legnagyobb hatékonyságot több kisebb méretű vízerőművel tudjuk elérni. A
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legfontosabb szempont, hogy így nem okozunk kárt a természetes élővilágban,
ugyanis a nagyméretű víztározók esetében, a gátak előtti területek víz alá kerülnek
és ez sokszor elpusztítja a biológiailag gazdag és termékeny síkvidéki és folyóvölgyi
erdőket, gyepes és mocsaras területeket. Természetesen pénzügyi szempontból is
sokkal jobb és gyorsabb stratégia több kisebb erőművet finanszírozni, mint egy
gigaprojektbe óriási mennyiségű pénzt befektetni.
Emellett fontosnak tartjuk a földrajzi diverzifikációt is, ugyanis bármelyik ecology
project-nek otthont adó országban történhet gazdasági vagy politikai probléma. A kis
vízerőművekre vonatkozó teljesítménytartomány meghatározás a világon szintén
eltérő, azonban általánosságban egyet ért a szakma, hogy valahol 5 és 50 megawatt
közé sorolhatók. Ezek a létesítmények már elegendő elektromos energiát tudnak
elállítani a helyi közösség és az ipar számára is. A világ számos országában vannak
jó lehetőségek kis méretű vízerőművek telepitésére, azonban vízenergia
felhasználhatósága eltérő technológiákat igényelnek a különböző helyszíneken.
Leggyakrabban használtak a duzzasztós vízerőművek, amelyeknél egy gáttal
rekesztik el a folyók, vagy patakok mögötti területet. Az így összegyűlt vizet
mozgásba hozzák, azaz átengedik a gáton, majd vízturbinák és generátorok
segítségével elektromos áramot nyernek ki belőle. A hasznosított energia
mennyisége függ az átömlő víz mennyiségétől, továbbá a víztömeg forrásától és a
kilépési pont magasságkülönbségétől. Folyóvizes erőműveket szintén nagyon sok
helyen lehet használni. Ez a legrégebb óta alkalmazott megoldás és ebben az
esetben közvetlenül hasznosítható a víz mechanikus energiája.
A szivattyútározós erőműveknek csak az energiatárolásban van szerepe. Sok
esetben alkalmaznak föld alatti erőműveket, ez esetben alagutakon keresztül oldják
meg a két szint összekötését. A nagyobb vizekre is vannak speciális technológiák,
amelyekkel lehetséges a vízből mechanikus energiát nyerni. Jelenleg alkalmazásban
vannak az árapályerőművek, a hullámerőművek és már kísérleti jelleggel dolgoznak
azon, hogy az áramlatok kinetikus energiája is hasznosítható legyen.
A Green Watt Project által is erősen preferált kis duzzasztógátas és folyóvizes
erőművekhez tartozó szabványosított turbinagenerátoros alaptechnológiákat számos
vállalat kínálja akár 10 MW-os méretekben. Ezek általában „water to wire” csomagok,
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azaz már üzemkészen kerülnek a projekt helyszínére. A kész rendszerek miatt nem
igényel egy projekt költséges és időigényes tervezést. A technológia könnyen
bővíthető és moduláris, azaz ha egy turbinagenerátor éppen karbantartás alatt áll,
attól még a többi gond nélkül működik.
A Green Watt Project számára ezek rendkívül nagy előnyök, ugyanis gyorsan
kivitelezhető és lehetséges a rugalmas költségvetés. Lehetőség bőven van az
erőművek alkalmazására, ugyanis a nemzetközi fejlesztési opciók jóval nagyobbak,
mint a tényleges termelés. Európában a lehetséges vízerőmű kapacitás 71%-a nincs
kiépítve, Észak-Amerikában 75%, Dél-Amerikában 79%, Afrikában és Közel-Keleten
95% és 82% az Ázsia–Csendes óceáni térségben. A nemzetközi megállapodások
alapján a terv az, hogy 2050-ig a ki nem használt kapacitás 25%-a legyen kiépítve.
Sok esetben a régi erőművek technológiai berendezéseit is korszerűsíteni kell, ami
még inkább erősíti ezt az iparágazatot. A Green Watt Project kapcsolatban van több
kivitelező vállalattal és több projekt van előkészítve, például Kazahsztánban. A
Kazah kormány 2014-ben a megújuló energiaszektor fellendülése érdekében 15 évig
rögzített, garantált átvételi árakat fogadott el. A kazahsztáni partnereink kiváló
együttműködési lehetőséget ajánlottak számunkra, többek között az első vízerőmű
projektünket.
Ez a projekt konkrétan egy 2,5 megawattos vízerőmű telepítéséről szól, a
legmodernebb technológiával. A GWP hydroplant projectek szintén képesek
együttműködni más ecology projectekkel. A napelemparkok esetén említettük, hogy a
szivattyútározós technológia nagy segítséget biztosit az energia tárolásában.
Emellett vannak különböző hibrid projektek, ahol a víz és szélerőművek együttes
használata esetén növelhető azok hatékonysága. A mezőgazdasági projectekben is
hasznos lehet, amennyiben öntözésre is használjuk a vizet.
Összegezve tehát, a hydroplant projectek hatékonyak, könnyen és sok helyen
kivitelezhetők, többféleképpen alkalmazhatók és az energia előállítás során nem
termelnek káros mellékanyagokat.
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Tokenomics
Létrehoztuk a GWP BEP20 standard tokent, a GWP standard coin elődjét. Ezzel
tudunk indítani ecology project-eket a GWP blockchain hivatalos indulásáig is. A
„BEP” a „Binance Smart Chain Evolution Proposal” rövidítése. A BEP20 a Binance
for Binance Smart Chain /BSC/ által létrehozott token szabvány, amely a smart
contract-ok futtatására készült. A BSC párhuzamosan fut, de együttműködik a
Binance első blokkláncával, a Binance Chain-el /BC/ is, amelynek hiányossága a
smart contract-ok alkalmazása.
A BSC kompatibilis az ETHEREUM VIRTUAL MACHINE-el /EVM/is, ezáltal
biztosítva van az átjárás a két blokklánc között és könnyen lehet futtatni a dApp-okat,
a tranzakciók kiválóan működnek a Metamask-on, vagy a Trust Wallet-en keresztül.
A smart contractok miatt kifejezetten jól alkalmazható DEX projektek esetében. A
BSC a PoSA mechanizmust használja a konszenzus eléréséhez a hálózaton belül. A
PoSA, a hálózat alkalmazása szerint, a delegált részesedés igazolásának (DPoS) és
a jogosultság igazolásának (PoA) a kombinációja.
A BSC napi tranzakciók száma 2021 február óta többszöröse az Ethereum-énak, volt
olyan időszak, hogy több, mint tízszerese volt. A GWP által felállított kritériumoknak
is tökéletesen megfelel. A működési protokoll miatt viszonylag környezetbarátnak
mondható, gyors, olcsó és a GWP ecology project-ek is könnyen és egyedi módon
tokenizálhatóak a BSC-n. A GWP BEP20 egy standard token, ami a későbbiekben
könnyen listázható DEX-eken, vagy egyéb exchange-eken, mert csak az alap
paraméterek vannak bele programozva, nincs extra funkció.
A tokenizáció 3 fázisban történik:
1. PRE-SALE
•

Early bird árszínvonal

•

Anti Whale árpolitika
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2. DEX és egyéb exchangek listázás
•

1 ecology project (biogáz erőmű) START

•

Pancakeswap, aztán orderbook alapú tőzsde listázás (Hotbit, vagy Gate.io)

•

További BEP20-as projektek tokenek. Q tokenek.

•

További ecology project-ek

3. Átvezetés a GWP blokkláncra
•

Átvezetés

•

GWP ökoszisztémaindulása

•

További DEX és exchange listázás

•

További GWP ecology projectek

A jelenlegi erőmű várható élettartama 30 éven túl van, ez alatt hozzávetőlegesen a
60.000.000 kWh-t állít elő, ezért 60.000.000 GWP tokent gyártottunk le.
1 token = 1 kWh. A token becserélhető áramra, így tudod ellátni olcsó árammal az
erőműből a bányászgépedet.
Token Szimbólum:

GWP

Token neve:

Green Watt Project

Okosszerződés címe:

0xf7b07363c7677fdcbc973a11c2d611c020d50d17

Token értékesítés kezdete:

2021 december 1

Eladó tokenek száma:

60.000.000,00000

Token kezdeti ára:

0.05 USD

Specifikáció:

GWP token /BEP20 standard/

Likviditás minimum:

20%-a bekerült összegnek

Az a fordított gazdasági érdekű helyzet jellemzi a projekt elektromos áram
értékesítését, hogy a közép-európai és HUPX DAM szerint másnapi áron 0,28-0,51
usd/kWh közötti áron tudjuk eladni. Ezzel szemben a GWP árazását 0,05 busd-ről
kezdjük. Azt az áramot amit nem használnak fel a bányászok a gépek
üzemeltetésére (a 200 kW-ig bezárólag), a HUPX DAM-on értékesítjük. Ebből a
pénzből a projekt a saját tokenjeinek a felvásárlásába kezd, aminek várhatóan
árfolyam növelő hatása lesz.
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Az így a projekthez kerülő tokenekből és a maradék pénzből a liquidity pool-t
bővítjük, vagy a megvásárolt tokeneket a holderek számára arányosan szétosztjuk.
(min 100 db tokennel rendelkező tárcák között)

PRE SALE
A PRE SALE időszak alatt lehetőség van diszkont áron GWP tokent vásárolni, a DEX
listázások elött. Továbbá, a token árpolitikája az átlag befektetők számára biztosit
előnyösebb helyzetet. A GWP standard token kompatibilis minden BEP20 wallet-tel
szerte a világon.
Összeg tól-ig

Token ár a PRE SALE alatt

$0 -$50.000. $0,05
$50.001. – $100.000 $0,06
$100.001. – $150.000 $0,07
$150.001. – $200.000 $0,08
$200.001. – $250.000 $0,09
$250.001. – $300.000 $0,10
$300.001. – $350.000 $0,11
$300.001. – $350.000 $0,12
$350.001. – $400.000 $0,13
$400.001. – $450.000 $0,14
$450.001. – $500.000 $0,15
így tovább…
A PRE SALE alatt értékesített tokenek értékének a 20%-t elhelyezzük a
pencakeswapen a liquidity pool-ban, tartva a PRE SALE alatt elért árfolyamot, pl.: 1
token = $0,13.
A PRE SALE végeztével elkezdődik a bányászgépek erőműbe való elhelyezése, a
liquidity pool, a tulajdonosok 15%-a és a szükséges tokenek lekötése. Illetve a
pontos számításokat egy külön dokumentumban fogjuk közzé tenni a PRE SALE
befejeztével.
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Token vásárlás
1. Kitöltöd a weboldalon található űrlapot. (www.greenwatt.io)
2. Elküldöd valamelyik tárcánkra (BUSD / BTC) az űrlapon megadott mennyiséget.
3. Amint ez megérkezett és mi leellenőriztük, hamarosan jóváírjuk a tárcádon a
megfelelő mennyiségű GWP tokent.
Amennyiben 24 órán belül nem került jóváírásra a tokened, kérjük vedd fel velünk a
kapcsolatot e-mailben a hello@greenwatt.io címen.
Fontos: minden esetben fel kell venned a tokent a tárcádba, különben nem fogod
látni. Amennyiben segítségre van szükséged, írj valamelyik social felületünkön, és
vagy mi, vagy a közösség biztosan segíteni fog.
Hálózat (Network):

Binance Smart Chain – BEP20

Név (Name):

Green Watt Project

Szimbólum (Symbol):

GWP

Decimális (Decimals):

5

Okosszerződés címe

0xf7b07363c7677fdcbc973a11c2d611c020d50d17

(Contract address):
BUSD tárcánk címe:

0x6c2e82814485e08ad962f98f63e48fe2aa88e108

BTC tárcánk címe:

15eWEhYQ8mpRKri8hWLgJGchaSmLzWMNWW

A PRE SALE időszak végével indul a következő tokenizációs időszak. A 2. fázis
indulásakor több jelentős esemény veszi kezdetét: elkezdődik a Pancakeswap-on a
kereskedelem, az 1. ecology project és a nemzetközi marketing kampány. További
eszközök is bevezetésre kerülnek, ugyanis minden projektnek lesz saját BEP20
tokenje egyedi feltételrendszerekkel. A GWP standard token-től eltérően, a project
tokenekbe már lesznek további funkciók integrálva. A BSC bőven ad lehetőséget,
hogy minden projektet optimalizálni tudjunk az aktuális feltételekhez.
A GWP project tokenek okosszerződései minden esetben az aktuális projektre
optimalizálva lesznek megírva. Használatba kerülnek deflációs eszközök, tax-ek,
burnable, mintable, lock sysytem és persze az egyedi ár és időszakos
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paraméterezés. A gyors és pontos beazonosítás miatt a projekt tokenek szimbóluma
tartalmazni fogja a legfontosabb információkat.
A jövőben az erőművek megkülönböztetésére és az időszakok pontosítására
úgynevezett Q tokeneket fogunk bevezetni, amit a BSC láncon bridgelünk tovább a
jelenlegi GWP tokenből, így alakulhatnak ki negyedéves ciklusokra bontott tokenek
erőművenként leosztva, ezeket akár NFT-ben is megtestesítve.
Egy lehetséges példa a projekt tokenek szimbolumára: GWP-P2A-Q2
Ebben az esetben a következő képpen kell értelmezni:
GWP: mint fő tokenazonositó
P2A: projektszám, az adott projekt részfázisainak száma
Q2: konkrét időszakra meghatározása
A projekt tokenek minden esetben GWP-ért cserébe vásárolhatók meg és bizonyos
esetekben adhatók is el. Továbbá ezek a tokenek nem fognak tőzsdékre kikerülni,
csak a GWP ökoszisztémán belül lesznek alkalmazva. Ezáltal elérjük, hogy minden
ecology project bele van építve a GWP standard token árába. Minden projektnek van
egy saját GWP standard token wallet-je, ahová kerül az ellenérték. Ennek
felhasználása is testreszabható.
Az első GWP ecology projekteknél az
elektromos áramért befolyt bevételt

GWP
P1C Q2

részben további árfolyam erősítő DeFi
GWP
P2B Q1

megoldásokra fogjuk fordítani, mint
például a likviditásnövelése.
GWP
P3A Q1

A GWP blockchain lehetőséget fog
biztositani, hogy ezek a menedzsment
feladatok a közösség akarata szerint

GWP

valósuljanak meg, az aktuális üzleti
feltételek keretein belül.
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GWP blockchain
A GWP blockchain bevezetésénél átvezetés fog történni, a GWP standard tokenből
GWP standard coin lesz és minden átköltözik a GWP blokchainre. Az erre vonatkozó
részletes információkat a hivatalos blockchain indulás előtt 2 hónappal meg fogjuk
adni. Amikor megtörténik az átvezetés, belépünk a tokenizáció 3. fázisába és elindul
GWP ökoszisztéma. Ezzel új lehetőségek nyílnak meg és sokkal magasabb
színvonalon folytatódik a projektek tokenizácója.
A GWP blokchain egy decantralizált vállalati ökoszisztéma és menedzsment
platform. A blokklánc fejlesztésénél törekedünk a maximális biztonsági protokollok
beépítésére, hogy mindig sziklaszilárd védelem legyen a külső támadások és
rosszindulatú manipulációk ellen. Fontos szempont az is, hogy környezetbarát
legyen, olcsó és gyors. Továbbá, legyen skálázható, hogy intenzív növekedés esetén
ne lassuljon, ne dráguljon a tranzakciósdíj. A rendszer speciális felépítése miatt
szükség van egy dashboard-ra is, hogy könnyen értelmezhetőtek, átláthatók
legyenek a wallet ID-khez tartozó adatok és felhasználó barát legyen az
ökoszisztéma működése is.
A blokklánc indulásakor, több új GWP eszköz kerül bevezetésre, amelyek
segítségével teljes mértékben finomhangolhatóvá válik az ecology project-ek egyéni
együttműködése, beleértve az ökoszisztéma felhasználói között létrejövő üzleti
megállapodásokat is. A konszenzus mechanizmus alapján a GWP blockchain egy
speciális PoS protokoll szerint fog működni, aminek szerves része egy IoT
infrastruktúra. Minden folyamatot smart contract-ok fognak irányitani, ezáltal
lehetőség nyílik, hogy az ecology project-eket Decentralized Autonom Organization
/DAO/ formában indítsuk el. Ebben az esetben GWP közösség irányítja az adott
DAO-kat. A felhasználók jogosultságuknak megfelelően szavazhatnak egy adott
projekt legfontosabb kérdéseiben.
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NFT
A non-fungible tokenek /NFT-k/ is fontos szerepet töltenek be az ökoszisztéma
működésében. Az NFT-k, azaz a be nem helyettesíthető tokenek legfontosabb
tulajdonsága az egyediség, ugyanis minden egyes NFT-hez rendelhetünk
permanens meta adatokat, meghatározhatjuk a pontos célját, a feltételrendszerét és
további jogosultságokat is tartalmazhat. Az NFT-k nem feloszthatók, minden esetben
csak egy egészként van értéke, azonban hasonló vagy ugyanolyan meta adatokkal
lehetséges a létrehozásuk. Lehetséges valódi külső digitális értékek hozzárendelése
is, ezáltal leegyszerűsödnek a financiális ügyvitelek is.
A GWP közösségesetében az NFT-k legfontosabb funkciói közé tartozik az alap
üzleti feltételek lefixálása és a korrekt jogosultságkezelés az ökoszisztéma szereplői
között. A meta adatok megadásával tokenizálható minden financiális tematika. A
kezdeti időszakban a GWP blockchain szereplőit 3 kategóriába rendszerezzük:
1.Felhasználók /GWP standard coin →Project/:
GWP standard coinnal elérhetővé válnak számukra az ecology project-ek. A
lehetőségek széleskörűek. Pl.: zöld, elektromos áramot vehetnek és
maximalizálhatják a profitjukat a bányásztevékenység során.
2.Szolgáltatók /egyedi megállapodás, IoT megoldások/:
Az ecology projektek üzemeltetői. Lehetőség a DAO működésiformára. Pl.: zöld,
elektromos áramot adnak el a felhasználóknak
3.Üzleti partnerek /GWP standard coin →Project, egyedi megállapodás/:
Nagyobb befektetők, cégek számára is fennáll az egyedi megállapodás lehetősége,
figyelembe véve a win-win helyzet fenntartását, minden egyéb szereplő számára.
Pl.: egy jelentősebb tőkével rendelkező cég befektet egy konkrét GWP ecology
project megvalósításába.
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A GWP blokklánc szereplők gyakorlatilag bármilyen konstruktív felállásban
dolgozhatnak egymással. A smart contractok lehetővé teszik, hogy bármilyen
működőképes struktúra jöjjön létre az ökoszisztémán belül.
Egy lehetséges példa:

Az 1. szakaszban a felhasználók és az üzleti partnerek smart conract-okon keresztül
csatlakoznak egy induló ecology project-hez és létrejönnek a megfelelő
jogosultságok /NFT-k/.
A 2. szakaszban elindul a DAO, amelyet NFT-k által meghatározott jogosultság
szerint irányíthatnak a létrehozók /felhasználók, üzleti partner/.
A projekt zöld elektromos energiát állít elő, amelyet vagy értékesítenek és arányosan
elosztják a profitot, vagy pedig saját célra használják fel az energiát, mint például
cryptobányászat. De akár használhatják gyártásra, üzemeltetésre, töltő egységek
létrehozására stb. Bármi legyen is a végtermék, a tokenizáció miatt az
előnyöket kizárólag a GWP közösség szereplői élvezhetik.
A lehetőségek végtelenek, kizárólag a GWP közösség ambíciójának mértéke
szabhatja meg a határokat. Minden egyes ecology project megvalósítása és
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menedzselése rendkívül jó alkalmat biztosit arra, hogy megmutassuk a GWP
ökoszisztémában rejlő lehetőséget. Ez egy jelentős és egyre erősödő marketing
hatás nemzetközi szinten és a GWP standard coin árfolyamára is egyfajta pozitív,
támogató hatást biztosít.

Marketing
A Green Watt Project komplexitásának köszönhetően a marketing lehetőségek is
gazdagon állnak rendelkezésünkre. A potenciális érdeklődési köröket tekintve több
célcsoportot lehet meghatározni. Ami mindegyikben közös, hogy az emberek egy
adott problémára keresnek megoldást, vagy esetleg további fejlődési lehetőségek
után kutatnak. Az eltérő érdeklődési körű célcsoportoknak különböző és egyedi
igényeik vannak, ezért változatos tematikájú, nemzetközi marketing kampányokat
tudunk indítani.

A marketing tartalmak különböző alaptémakörökkel foglalkozó média felületeken
jelennek meg, azonban a Green Watt Project az alapja az összes kampánynak. A
kommunikáció tehát több szálon fut és többféle szemszögből mutatja be Green Watt
Project által biztosított megoldásokat. Célcsoportjainkat ezért különböző szempontok
alapján határoztuk meg, azonban a legfontosabb kérdés az volt, hogy kiknek tudunk
előnyös megoldásokat biztosítani.

A különböző célcsoportok más problémára vagy fejlődési lehetőségre keresnek
megoldást. Az ilyen érdeklődő, kereső embereknek az igényei határozzák meg a
Green Watt Project marketing csapata számára a közlendő tartalmak sokszínű
tematikáját. Az összes jelentős GWP esemény, projekt jó lehetőség további
nemzetközi marketing kampányok indítására. Egy dolog minden esetben alapvető,
hogy az eltérő tematikájú kampányok szinergiában vannak egymással és ezért
sokkal hatékonyabban segítik elő a Green Watt Project megismerését és
elterjedését.
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A tokenizáció 1. fázisától indítunk általános és konkrét projektekre kidolgozott
kampányokat, amelyek elsősorban a zöld energia felhasználok /bányászok/ és
előállítók széleskörű táborát célozzák meg. A GWP blockchain indulásakor további
lehetőségek nyílnak meg, ezért több célcsoport tudunk meghatározni.
Ebben szakaszban további személyreszabott reklám és kommunikációs csatornák
kerülnek bevezetésre a crypto befektetők, projekt tulajdonosok, crypto és ecology
közösségek számára.

A Green Watt Project marketing stratégiája követi a tokenizáció 3 fázisos folyamatát,
tehát a GWP ökoszisztéma hivatalos indulásáig, folyamatosan erősödni fognak a
nemzetközi kampányok. Az indulás után várhatóan egyre több lesz a GWP
események és project-ek száma, ezáltal bőven lesz lehetőség új lokális és
nemzetközi marketing kampányok indítására. Fontosnak tartjuk a szakmai
felületeken /ecology, crypto, business/ történő publikációkat is, ezért egyre több
média megjelenést tervezünk nívósabb website-okon.

A marketing csapatunk folyamatosan vizsgálja több nyelvterületen a potenciális
célcsoportokat és az aktuális GWP trendekre és üzleti lehetőségekre szabva indít
feléjük kommunikációs csatornákat.
A GWP marketing stratégia 3 fő fázisa:
1. fázis /PRE-SALE/
A PRE-SALE időszakban indítjuk az első marketing kampányokat. Ezek leginkább a
Green Watt Projectről, az első ecology projectekről és a GWP BEP20 token-t
bemutatásáról és népszerűsitéséről fognak szólni. Elindul a GWP BEP20 token
kedvező áru értékesítése a tőzsdei indulások elött. Ez az értékesítési akció leginkább
átlagbefektetők számára fog kedvezni, ugyanis minél több GWP tokent vásárol
valaki, annál drágább a darabszám. A cél az, hogy sok ember használja ki a GWP
token-ben rejlő lehetőségeket, továbbá a tiszta és korrekt financiális működés, ezért
minden eszközzel nehezítjük a bálnák módszereit.
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Média megjelenések:
Több nagy olvasottságú releváns média felületen /ecology, crypto, business/
megjelenünk. Ezeket a Green Watt Project-ről irt cikkeket hatékony módszerekkel
történő felhasználása a social media platformokon.

Social media:
Hivatalos kommunikáció és support a Telegramon, Discord-on indul.
További információk megosztása céljából: Twitter, Linkedin, Facebook stb.
Airdrop: A cryptovilágban az airdrop “ingyen cryptot” (tokent) jelent. Airdropot a
blokkláncokra épülő projektek keretein belül osztunk szét a regisztrálóknak.
2. fázis /DEX + Project 1/

A PRE SALE időszak végén már elindulnak a hivatalos információk megosztása a
közeledő DEX /Pancake swap/ listázásról és a Project 1 indulásáról. Ez a 2 jelentős
esemény egyszerre fog történni, ami tovább erősítheti az induló GWP BEP20 token
berobbanását. A 2. fázisban további nemzetközi marketing kampányok indulnak,
amelyekben további GWP eszközök és ecology project-ek lesznek bemutatva. Az ezt
követő időszakban a GWP blockchain-ről és a teljes ökoszisztémáról fog egyre több
információ napvilágot látni.

Erősödő média megjelenés. További ecology project-ek. GWP közösségi
programok.

3. Fázis /GWP Blockhain & Ecosystem/

A meglévő GWP ecology project-ek integrálása a GWP blokkláncra. Részletes
információk az GWP blokklánc és ökoszisztéma működéséről. A jövőbeli GWP
eseményekről, projektekről további marketing kampányok indulnak.
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Ebben az időszakban sok újdonság jelenik meg és fókuszba kerülnek GWP
közösség jövőbeli lehetőségei. Központi oktatás és teljes support a GWP
ökoszisztéma szereplői számára.
Erősödő média megjelenés.
GWP közösségi programok, több helyszínen.
További tokenek, NFT-k, DAO-k és ecology project-ek.

Jövőkép
Terveink szerint 2022-ben elindulnak az első ecology project-ek és megvalósul a
tokenizácó 2. fázisa. Ebben az időszakban egyértelműen a crypto bányászathoz
szükséges zöldenergia előállítása a célunk. Már az első projekttel is számos crypto
bányásznak lehetőséget biztosítunk, hogy GWP tokenek segítségével, olcsó és zöld
árammal működtethessék a bányászgépjeiket. Mivel a legtöbb országban probléma
az elektromos áram magas ára, számítunk arra, hogy számos országból lesznek
bányászok, akik a GWP szerver központjaiban helyezik el gépieket. Ez további
számos szolgáltatás bevezetését teszi szükségessé, mint például a folyamatos
felügyelet, a távvezérlés biztosítása, vagy igény esetén karbantartás.

Ezért az 1. projekttel elindul a GWP Support, ami maximális szakmai
támogatottságot ad minden felmerülő kérdésre, így bányászgép tulajdonosok is
problémamentesen működtethetik a gépjeiket a központjainkban. Fontosnak tartjuk,
hogy a bányászok minden esetben legális, biztonságos, őrzött helyszínen tudják a
bányászgépjeiket működtetni, megfelelő szerződésekkel alátámasztva. A következő
nagy mérföldkő a Green Watt Project életútján a GWP blockchain indulása. Ebben a
fázisban még szélesebb körben tervezzük szolgáltatni a zöld energiát és a blokklánc
rugalmassága miatt további, egyéb funkcionalitásokat is tudunk alkalmazni az
aktuális trendeknek megfelelően.

Ezen a ponton már több ecology project működik és szükségszerűvé válik a
professzionális menedzsment, amelyet a GWP felhasználóbarát dashboard
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bevezetése fog teljes mértékben megoldani. Ekkor már, minden szükséges
eszközrendszer alkalmazható az ökoszisztéma rugalmas működéséhez és a
decentralizált megoldások miatt, leegyszerűsödik a projektek menedzselése,
továbbiak indítása. A tokenizáció 3. fázisa tehát a GWP blockchain bevezetésével
elindul, azonban a fejlődés nem áll meg, ugyanis ekkor a Green Watt Project már egy
crypto közösségként működik és ez további lehetőségeknek ad kitűnő táptalajt.
Tudjuk, hogy a közösségben hatalmas erő és potencia van, ezért fontosnak tartjuk a
folyamatos online és offline GWP programokat, amelyek keretében lehetőségünk
lesz a személyes ismerkedésre, az aktuális információk megbeszélésre, az induló
vagy akár tervezés alatt álló projektek bemutatására. Az ökoszisztéma lehetőséget
fog biztositani, hogy a leendő projekteket együtt irányítsa a közösség, hiteles
szakemberek vezetésével /NFT - jogosultságkezelés/.

Amikor már az ökoszisztéma teljes működéséről beszélünk, nem lesz szükség a
hagyományos vállalati struktúrák alkalmazására, ugyanis a projekteket DAO-ként
fogjuk működtetni, ami azt jelenti, hogy a blokklánc technológiának köszönhetően
minden fontosabb menedzsment döntést a közösség korrekt módon tud alkalmazni.
Természetesen ekkor is lesznek offchain műveletek, de erre kiváló áthidaló
megoldást tud biztosítani a bizalmi vagyonkezelés.
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Roadmap
A tervezésben felkészültek vagyunk és pontosan tudjuk, hogy mikor melyik
feladatkörre kell koncentrálnunk, hogy a céljaink sorban valósuljanak meg. Ezeket a
legfontosabb célokat és az előzetes történéseket ábrázoljuk a Green Watt Project
roadmapjén.

Alapítók összefoglalója
Folyamatosan figyelmet kell fordítanunk a technológiai trendek alakulására is. A
jövőben a cryptovaluták mellett a BIG DATA szektor is releváns működési terület
lehet számunkra. Napjainkban minden egyes ember több mint 2 megabájt adatot
generál másodpercenként. Azonban az adatok 80-90 %-ban strukturálatlan
állapotban, azaz különböző formákban és méretekben jellenek meg, ezért költséges
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és nehéz a folyamatos elemzésük és kezelésük. A költségek jelentős részét itt is,
hasonlóan a cryptovalutákhoz, az energiaigény szabja meg.
Szakamberek szerint elkezdődött a 4. ipari forradalom, amely eredményezni fog egy
új, decentralizált internet, a WEB 3.0 használatát. Másnéven az eszközök
internetjéről /IoT/ van szó. Továbbá elkezdtek megjelenni az AI-k és a robotika is
teret hódít új alkalmazási területeken. Ez felfoghatatlan mennyiségű adatot jelent.
2020-ban 44 zetabájtra becsülték a világ adatmennyiségét. Könnyebb elképzelni, ha
megnézzük az Unicorn Insights-tól származó számitásokat, melyek szerint egy
átlagos letöltési sebességgel rendelkező ember körülbelül ma 200 millió év alatt
töltené le az internet totális adatmennyiségét.
A kutatók szerint a mostani trendeknek megfelelően a következő 3 évben az
adatmennyiség legalább 180 terrabájtra fog növekedni. Tehát joggal mondhatjuk,
hogy exponenciálisan nő az adatok száma, ezzel együtt az energiaigény is. A Green
Watt Project számára a green crypto trend mellett ez is hosszútávu lehetőségeket
biztosít és úgy gondoljuk, hogy mint GWP közösség optimális helyzetben kezdhetjük
meg a munkát. Ha ezeket a lehetőségeket összevetjük a jelenlegi pozícióinkkal és a
jövőbeli lehetőségeinkkel, akkor valószínűsíthető, hogy hatalmas értéknövekedésen
fog keresztül menni a jelenlegi GWP tokenünk, majd folytatja a GWP ökoszisztéma
fő értékmérő eszköze a GWP standard coin.
Szívből kívánunk a közösségünk minden tagjának hosszútávú sikereket,
eredményeket és őszintén reméljük, hogy az előttünk álló projektek sok örömet
okoznak majd minden résztvevő számára.
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Kapcsolat

Weboldal: www.greenwatt.io
E-mail: hello@greenwatt.io
facebook.com/greenwatt.io
instagram.com/greenwattproject
twitter.com/greenwatt_io
discord.io/greenwatt
patreon.com/greenwatt
linkedin.com/company/greenwattproject
tiktok.com/@greenwatt
Telegram csatorna: t.me/greenwatt
Telegram nemzetközi csoport: t.me/greenwattproject
Telegram magyar csoport: t.me/greenwatthun
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