Gaimin.io Projesine Genel Bakış

Gaimin.io projesi, küresel oyun topluluğundaki 1,3 milyar oyun PC'sine ait olan
dünyanın en büyük GPU işleme gücü tedarikini, hızla büyüyen, dünya çapında
büyük işlem gücü talebine bağlamaktadır.

.

1) Giriş:
Gaimin.io bugün pazardaki en büyük büyüyen küresel
kaynak gereksinimlerinden birine yenilikçi bir çözüm
belirlemeyi başardı, mevcut gereksinim büyüktür ve her
yıl mevcut olan gerçek bir çözüm için katlanarak
büyümektedir. Gaimin.io, sadece sorunu, gereksinimi
ve talebi tanımlamakla kalmadı, aynı zamanda devam
eden soruna karlı bir çözüm oluşturmayı da başardı.
2) Fırsat:
Dünyanın dijital ortama giderek daha fazla bağımlı hale
geldiği bilinen bir gerçektir ve tıpkı tüm ortamlarda
olduğu gibi, hayatta kalması ve finansal istikrarı da
gerekli kaynakların sağlanmasına dayanmaktadır. Nasıl
elektrik, petrol, gaz, su ve sermaye gerçek dünyada son
derece hayati kaynaklardır, bilgisayar işlem gücü de
dijital dünyanın gerekli son kaynağıdır.
3) Piyasalar:
Dijital dünyada, söz konusu gerekli, gerekli kaynak
uygun maliyetli, verimli, güvenilir, küresel olarak
dağıtılmış bilgisayar işlem gücüdür. Basitçe söylemek
gerekirse, dünyanın işleme gücü için büyük bir talebi
var, modern yaşamımızdaki hemen hemen her şey bir
çeşit işleme operasyonu gerektiriyor. Mevcut piyasa
talebinin, şu anda teslim edilemeyen, gerçekleştirilemez
ve finansal olarak karşılanamayacağı kanıtlanmıştır.

4) Çözüm:
Gaimin.io, adanmış kaynak çiftlikleri inşa etmek için
milyarlarca dolar harcamak yerine, dünya çapında oyun
topluluğuna erişiyor ve yüksek hızlı İnternet
bağlantılarıyla bağlanan 1,3 milyar işlem gücü
sağlayıcısının küresel olarak dağıtılmış bu küresel
küresel kaynak kaynaklarını kullanıyor ve ödüllendiriyor.
bir araya getirilebilir, birleştirilebilir ve daha sonra işlem
gücü için sayısız karlı akım ve gelecek ihtiyacını
karşılamak için kullanılabilir.
5) Özet:
Gaimin.io, 1.3 milyardan fazla oyuncu için aynı anda en
büyük sorunu çözerek, oyun deneyimlerinin nasıl kendi
kendini finanse edeceğine dair küresel yetersiz
bilgisayar işlem gücü sorununa basit, etkili ve verimli bir
çözüm sunuyor.
6) Finansman:
Gaimin.io yatırım arıyor ve ayrıntılı bir Teknik İnceleme,
satış konuşması, YG tahminleri ve finansal bilgiler
sağlayabilir. Gaimin.io projesi veya GMRX token satışı
hakkında daha fazla bilgi için: https://gaimin.io ziyaret
edin ve resmi Gaimin.io Telegram grubuna katılın
https://t.me/officialgaimin
7) İletişim ve Takip:
Gaimin.io ile iletişime geçebilir veya sosyal medyadan
bizi takip edebilirsiniz.: https://gaimin.io/contact-us/

Vizyon:
Veri İşleme Gücü = Yüksek Değerli Emtia

Misyon:
Oyuncular için Pasif Otonomik Para Kazanma

“Küresel oyun topluluğunun hareketsiz bilgisayar
kaynaklarını kullanarak dünyanın en güçlü, merkezi
olmayan süper bilgisayarını oluşturmak.”

“İşlem gücünün“ Uber ”'i olmak için - kullanılmadığında
bir oyuncunun yüksek güçlü bilgisayar kaynaklarından
pasif olarak para kazanmak ve oyun deneyimlerini
finanse etmek için onları satın alma gücü ile
ödüllendirmek. ”

Tamamen Gaimin'e aittir, Kurumsal Üye Crypto Valley, Zug, İsviçre.
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