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ملخص تنفيذي:
”“TL;DRملخص المشروعGaimin.io
 )1مقدمة:
Gaimin.ioتمكنت من تحديد حل مبتكر لواحدة من أكبر االحتياجات المتزايدة من الموارد العالمية في السوق اليوم ،واالحتياجات الحالية
ضخمة ومتنامية بشكل كبير على مدار السنة مع عدم وجود حل حقيقي لتوفير المتاحة حاليا ،. Gaimin.ioلم تحدد المسألة والشرط
والطلب فحسب ،بل تمكنت أيضا من صياغة حل مربح للمشكلة الجارية.
 )2فرصة:
ومن الحقائق المعروفة جيدا أن العالم أصبح يعتمد أكثر وأكثر على البيئة الرقمية وتماما مثل جميع البيئات ،وبقاءه ذاته واستقراره المالي
يعتمدان على توفير الموارد المطلوبة .وكما أن الكهرباء والنفط والغاز والمياه ورأس المال هي موارد حيوية محدودة داخل العالم
الحقيقي ،فإن قوة معالجة الكمبيوتر هي المورد المحدود المطلوب للعالم الرقمي.
 )3األسواق:
وفي العالم الرقمي ،يكون المورد المطلوب والضروري المعني فعاال من حيث التكلفة وكفؤا وموثوقا به وموزعا عالميا على قوة معالجة
الحواسيب .وببساطة ،فإن العالم لديه طلب كبير على قوة المعالجة ،وكل شيء تقريبا في حياتنا الحديثة يتطلب اآلن شكال من أشكال عملية
المعالجة .وقد ثبت أن الطلب الحالي في السوق غير قابل للتسليم وغير قابل للتنفيذ وال يمكن الدفاع عنه ماليا ً بالعرض في شكله الحالي.
 )4الحل:
بدال من إنفاق مليارات الدوالرات على بناء مزارع الموارد المخصصةGaimin.io ،الوصول إلى مجتمع األلعاب في جميع أنحاء العالم،
واستخدام ومكافأة هذه الشبكة العالمية من الموارد غير المستغلة والموزعة عالميا من  1.3مليار مزود طاقة المعالجة ،متصلة باتصاالت
إنترنت عالية السرعة ،والتي يمكن تجميعها ودمجها ثم استخدامها لتلبية أي من عدد ال يحصى من الحالية المربحة والمستقبل ،يحتاج إلى
قوة المعالجة.
 )5ملخص:
ويربط مشروع  Gaimin.ioأكبر إمدادات في العالم من قوة معالجة وحدة معالجة الرسومات ،التي تنتمي إلى  1.3مليار جهاز كمبيوتر
ألعاب في مجتمع األلعاب العالمي ،مع الطلب المتزايد بسرعة في جميع أنحاء العالم على قوة المعالجة الهائلة.
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ملخص :المشكلة العالمية ،الحل العالمي
“العالم ينفد من القدرة على الحوسبة”
في  23يناير  ،2018قالت الرئيس التنفيذي لشركة مايكروسوفت ساتيا ناديال ،متحدث في المنتدى االقتصادي العالمي في دافوس ،إن
"العالم ينفد من قوة الحوسبة".

بإذن من بي بي

سي: https://www.bbc.com/news/business-42797846
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كان يتحدث على وجه التحديد عن قوة معالجة الكمبيوتر الالزمة للتكنولوجيات الجديدة مثل الذكاء االصطناعي.
في الواقع  ،يمكن القول بثقة أن قوة معالجة الكمبيوتر من المقرر أن تصبح سلعة ذات قيمة عالية بشكل ال يصدق ونحن نواصل مسارنا
اليومي المتسارع نحو مستقبل أكثر رقمنة.
إليك نظرة سريعة على بعض التقنيات الجديدة التي تدخل حياتنا حرفيًا أكثر كل يوم  -وتحتاج جميعها إلى قوة معالجة هائلة:
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

الذكاء االصطناعي (بجميع فروعه)
بلوكشين (مطلوب لتأكيد المعامالت والتحقق من صحتها)
CGIو D 3النمذجة باإلضافة إلى تقديم ،والترميز الفيديو والتحرير ،ومعالجة الصور
الواقع المعزز ،والواقع االفتراضي (وآخر :واقع مختلط)
الهولوغرافيا
"البيانات الضخمة" ،استخراج البيانات وتجهيزها
الحوسبة السحابية
الطباعة ثالثية األبعاد
إنترنت األشياء
( RPSأتمتة العملية الروبوتية)،
محاكاة الحوسبة العلمية المتقدمة
استضافة وتشغيل ،IaaS ، PaaSوتأجير "الكمبيوتر العمالق"

إذا كنا بالفعل نريد قوة المعالجة ،تخيل إمدادات إضافية مع التقدم المستمر للقائمة المذكورة أعاله.
االستعانة بمصادر خارجية لقوة الكمبيوتر ليس شيئا جديدا.
العديد من الصناعات تستخدم بالفعل إلى االستعانة بمصادر خارجية ودفع بسخاء لقوة معالجة الكمبيوتر .خذ التسويق عبر اإلنترنت
والتجارة اإللكترونية كمثال.
عادة ما يدفع قسم التجارة اإللكترونية في الشركة الصغيرة والمتوسطة الحجم بآالف الدوالرات كل شهر الستئجار طاقة المعالجة
(ومساحة القرص الصلب) لتشغيل التطبيقات التي تسمح لهم بتشغيل استضافة الويب وخدمات البريد اإللكتروني (للرسائل اإلخبارية)
وبرامج التحليالت وأكثر من ذلك بكثير ،وكلها مكثفة للغاية.
هذا االتجاه لتأجير الطاقة المعالجة ينمو يوميا.
إذن من أين ستأتي كل هذه القوة المعالجة لتلبية الطلب الواضح الحالي والمستقبلي؟
نحن نساعد في حل هذه المشكلة .وإليك كيف...
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هناك حاليا  1.3مليار العب كمبيوتر على الصعيد العالمي .ما يقرب من  400مليون منهم لديهم ما يمكن اعتباره وحدة معالجة الرسومات
المتقدمة (بطاقة معالجة الرسومات لالستخدام مع ألعاب الكمبيوتر).
هذه البطاقات الرسومات لديها مثل هذه القدرة على المعالجة القوية التي وصفها جنسن هوانغ ،مؤسس والرئيس والمدير التنفيذي لشركة
نفيديا بأنها "كمبيوتر فائق" .وقال حرفيا "كل العب لديه جهاز كمبيوتر فائق في جهاز الكمبيوتر الخاص بهم"
مثل هذه وحدة معالجة الرسومات عالية الطاقة يمكن أن تكلف عادة  500دوالر لكل منهما (وصعودا).
وهذا يعني أن مجتمع األلعاب العالمي لديه ما يقرب من  200مليار دوالر من أجهزة معالجة الكمبيوتر عالية الطاقة ،والتي تظل نائمة
ألكثر من (في المتوسط) أكثر من  20ساعة في اليوم.
وفقا لبحثنا ،وهذا يمثل أكبر إمدادات غير المستخدمة من قوة المعالجة في العالم اليوم.
الهدف من  Gaimin.ioهو ربط هذا العرض الهائل والخامل من قوة معالجة  ، GPUوالتي تنتمي إلى أجهزة الكمبيوتر األلعاب التي تبلغ
 1.3مليار في مجتمع األلعاب العالمي  ،مع الطلب المتزايد بسرعة في جميع أنحاء العالم على قوة المعالجة الهائلة.
سيتم مكافأة الالعبين من خالل المشاركة في "شبكة إمدادات الطاقة المعالج" الخاصة بنا باستخدام رمز تشفير قائم على blockchain
يمكنهم استخدامه لإلنفاق على مشترياتهم داخل اللعبة ،مباشرة في سوقنا وعبر شبكتنا من شراكات األلعاب.
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الرؤية:
“طاقة معالجة الكمبيوتر = سلعة عالية القيمة”
إلنشاء أقوى جهاز كمبيوتر فائق المركزي في العالم  -من خالل تسخير موارد الكمبيوتر الخاملة لمجتمع األلعاب العالمي.

المهمة:
“الدخل الذاتي السلبي لالعبين”
لتصبح "أوبر" من قوة المعالجة  -نقد سلبي موارد الكمبيوتر عالية الطاقة العب عندما ال تكون قيد االستخدام ومكافأة لهم مع القوة
الشرائية لتمويل تجربة األلعاب الخاصة بهم.
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نظرة عامة على السوق :صناعة األلعاب
“أكبر سوق للترفيه على هذا الكوكب”

●

األلعاب هي ظاهرة عالمية ،حيث يوجد أكثر من  100دولة لديها نشاط ألعاب كبير.

●

األلعاب هي صناعة بقيمة  138مليار دوالر وأكبر سوق ترفيهي على هذا الكوكب .ما يقرب من  3/1من سكان العالم هو
"العب".

●

وفقا إلحصائيات ألعاب"  Newzoo:ينفق المستهلكون أكثر من أي وقت مضى على األلعاب ألنها تصبح بسرعة هواية
رائدة في العالم" .

●

من المتوقع أن تصبح "( "Esportsالمؤيدة لأللعاب) رياضة الترفيه  1#في المستقبل  ،حيث يبلغ معدل النمو السنوي
حاليًا .٪33

●

VRو ARاأللعاب تعيين للوصول إلى إمكانات في  5-4سنوات ،وهذا هو تغذية وحدات معالجة الرسومات بالطاقة أعلى

●

هناك ما يقدر بنحو  1.3مليار أجهزة الكمبيوتر األلعاب في العالم اليوم ،واألرقام آخذة في االزدياد.
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نظرة عامة على المنتج:
تم تصميم منصة البرمجيات  Gaimin.ioلتجميع طاقة معالجة المستخدم (معدل التجزئة أو طاقة التجزئة) من وحدة معالجة
الرسومات الخاصة بالمستخدم (بطاقة الرسومات) ومباشرة إلى قوة المعالجة هذه إلى خيارات تحقيق الدخل المحتملة بما في ذلك
الطريقتين األوليتين الرئيسيتين:
-

تأكيد معامالت  blockchainوالتحقق من صحتها)"(blockchain "mining
تقديمCGI

تتم مكافأة المستخدم (الالعب) على توصيل قوة معالجة الكمبيوتر الخاصة به بـ "شبكة إمدادات الطاقة المعالجة " Gaimin.ioعبر رمز
blockchain Gaimin.ioاألصلي لـ  GMRXالذي يمكنه استخدامه بعد ذلك في مجتمع  Gaimin.ioللمعامالت "من مستخدم إلى
مستخدم" (شراء وبيع وتأجير) وعلى سوق  Gaimin.ioلشراء أصول األلعاب الرقمية.
من أجل تطوير البرنامج إلى مرحلته الحالية ألفا واختبار المنصة مع بيانات في العالم الحقيقي ،ركز فريق التطوير بشكل كامل على تعدين
blockchainلتحقيق الدخل.
وقد سمح ذلك  Gaimin.ioباختبار المفهوم بشكل كامل من خالل اختبار ألفا المستخدم  100الذي يوفر بيانات حقيقية كافية للتحقق من
مفهوم المشروع.
(مالحظة :تتم إضافة تقرير اختبار  Alphaإلى هذه الورقة البيضاء كإضافة).
ويخصص بقية هذا القسم المنتج لكيفية منصة  Gaimin.ioسوف نقدم المستخدمين تجهيز الموارد عن طريق التعدين بلوكشين.
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تفاصيل المنتج :المرحلة األولى
“تحقيق الدخل من خالل تعدين”Blockchain
التركيز الفوري لتحقيق الدخل في "المرحلة األولى" من تطوير منصتنا هو تعدين  blockchain.تطوير منصة "المرحلة الثانية"
وخارجها سوف تشمل استخدامات أخرى ذات الصلة  GPUمثل تقديم  CGI.لذلك سيركز هذا القسم من الورقة البيضاء على تعدين
blockchainعلى وجه التحديد .يرجى مالحظة أن المنصة قد خضعت بالفعل لفترة اختبار ألفا ناجحة ألداء تعدين blockchain.
معلومات االختبار والنتائج المدرجة أدناه.
 )1لماذا التركيز على التعدين بلوكشين؟
إحصائيات/مؤشرات نمو سلسلة الكتل
●

2009:بيتكوين( أول تطبيق في العالم لتكنولوجيا) ، blockchainقائمة من السجالت  /الكتل المرتبطة واآلمنة باستخدام
التشفير.

●

التعدين هو عملية التحقق من صحة وتأكيد المعامالت على بلوكشين.

●

مكافأة لتوفير  hashpowerإلى بلوكشين إثبات العمل هي العملة نفسها.

●

بدون عمال تعدين ،ال يمكن أن يكون هناك بلوكشين( تحتاج سلسلة الكتل إلى عملية التحقق من صحة وتأكيد المعامالت وإضافة
المعامالت إلىblockchain).

●

هناك درجة عالية من المعرفة التقنية والمهارة ،فضال عن اإلدارة المستمرة والصيانة والترقيات الالزمة لتصبح عامل تعدين
فعال باستمرار.

●

هناك ما يقرب من  GPU 900القطع النقدية المشفرة القابلة للتعدين حاليا في السوق.

●

من المقرر أن تنتقل نسبة  200تريليون دوالر من األصول العالمية إلى النظام البيئي بلوكشين مما يخلق الطلب على عمال
تعدينblockchain.

●

6من كل  10شركات رئيسية معنية :سامسونج ،أوراكل ،مايكروسوفت ،وول مارت ،فيزا ،نستله ،جي بي مورجان ،أمازون،
الخ (آي بي إم لديها اآلن أكثر من  1000موظف مخصص لمنتجاتها بلوكشين).

●

قبول الحكومة العالمية المستمرة لتكنولوجياblockchain.
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●

البنية التحتية على المستوى المؤسسي يحدث ،BAKKT ، (CBOE ETFناسداك ،جي بي مورغان مكاتب التداول ،الخ
يشير إلى اعتماد المستثمرين الرئيسي).

●

"Blockchainهي أكبر مجموعة فرص يمكننا التفكير فيها على مدى العقد المقبل أو نحو ذلك"  -بوب غريفيلد ،رئيس
مجلس اإلدارة والرئيس التنفيذي السابق لناسداك.

●

هناك طلب كبير على عمال تعدين  ، blockchainوهذا الطلب الذي من المتوقع أن يتسارع مع نمو االعتماد الجماعي
لتكنولوجياblockchain.

 )2لماذا التركيز على الالعبين كمستخدمين؟
كما لوحظ في النقاط فوق صناعة األلعاب هي أكبر صناعة الترفيه على هذا الكوكب اليوم ،وكل شيء يشير إلى أنها سوف تستمر في
النمو.
باإلضافة إلى النمو الواضح في صناعة األلعاب ،فإن الالعبين هم التركيبة السكانية المثالية كمستخدمين لمنصةGaimin.io.
وإليك السبب في ذلك:
●

أجهزة الكمبيوتر األلعاب على مستوى المستهلك فعالة في حل األلغاز التشفير عالية المستوى المستهلك وحدة المعالجة
المركزية ووحدة معالجة الرسومات ،مما يجعلها مثالية لتعدين مئات من التشفير.

●

األلعاب عبر اإلنترنت هي بطبيعتها تجربة اجتماعية مع الالعبين متصلين للغاية عبر منصات الدردشة المخصصة ،ويكون
لدى  Player Demographicأيضًا نشاط وسائل التواصل االجتماعي العالي والوصول عبر اإلنترنت وجنبًا إلى جنب
ً
كبيرا لتحقيق النمو
احتماال
مع الشعور بالمجتمع ،وهذا يسمح بالنمو السريع لتجارب األلعاب الشائعة ،ويقدم منصتنا
ً

●

ألعاب الكمبيوتر هي الديموغرافية والدهاء التكنولوجيا وفهم كامل لمفهوم المال الرقمي ،والعملة العاطفية ،واألصول
االفتراضية مع العرض المحدود .هناك أيضًا تداخل كبير بين التركيبة السكانية لأللعاب وديموغرافية اعتماد المستخدم
للعمالت المشفرة.

●

أول متبنين لجميع األشياء عبر اإلنترنت :احتضن مجتمع األلعاب قيمة العملة العاطفية والذهب عبر اإلنترنت والرموز الرقمية
والبنود داخل اللعبة واألصول الرقمية األخرى قبل عقد من الزمن من بقية العالم .من المتوقع أن يكون الالعبون في طليعة
اعتماد التشفير الجماعي ألن صناعة األلعاب ،بشكل عام ،هي واحدة من الصناعات الرائدة في اعتماد تقنيةblockchain.

 )3لماذا يستخدم الالعب منصة Gaimin.io؟
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توفر منصة  Gaimin.ioحالً لواحدة من أكبر مشاكل الالعبين .أن من كيفية تمويل تجربتهم في األلعاب .وهي مجانية لتحميل وتثبيت
واستخدام .ال يتعين على المستخدم إدخال أي معلومات دفع.
هناك اشتراك في الدفع ،ومع ذلك يتم تطبيقه فقط على المستخدمين الذين "يكسبون" مكافآت ،فهو فقط جزء صغير من مكافآتهم
المكتسبة ،ويتم دفعه تلقائيًا في رموز  GMRXمن محفظة الالعب .لذلك ،فإن البرنامج مجاني االستخدام بشكل فعال.
الالعب "مشكلة كبيرة":
-

األلعاب هواية مكلفة .يعني التقادم المدمج ترقيات مستمرة لألجهزة والبرامج ،باإلضافة إلى التكاليف المستمرة
لأللعاب الجديدة والمشتريات داخل اللعبة.
تشمل التكاليف النموذجية أجهزة الكمبيوتر الشخصية والملحقات األلعاب والتكاليف الخاصة باأللعاب .يمكن أن يكلف إعداداأللعاب النموذجي  2000دوالر ،وال يشمل عمليات الشراء الجارية والمستمرة في اللعبة.

الحل  Gaimin.ioلالعبين:
لدى الالعبين موارد حوسبة قوية وقيمة للغاية والتي غالبًا ما تكون خاملة .تسمح منصة  Gaimin.ioبتحقيق الدخل اآللي السلبي لهذه
الموارد عندما ال يتم استخدامها.
-

الالعبين لهم استثمار أموال كبيرة في"  GPUرقائق" التي السلطة أجهزة الكمبيوتر الخاصة بهم األلعاب باهظة الثمن .حتى
اآلن حتى المتشددين " "Fortniteالالعبين تميل إلى ترك منصات األلعاب الخاصة بهم على الخمول لجزء كبير من كل
يوم .وهذا يعني أن لديهم موارد عالية الطاقة ،مثل قدرة معالجة وحدة معالجة الرسومات الخاصة بهم ،ويجلسون خامالً لعدد
كبير من الساعات كل يوم (في المتوسط) ،مما يوفر فرصة مثالية لتحقيق الدخل السلبي.

-

يتم توصيل جهاز الكمبيوتر الخاص بالالعب باإلنترنت عن طريق اتصاالت عالية السرعة تسمح بتجميع طاقة المعالجة
الخاصة بهم بسهولة إلى "شبكة إمدادات الطاقة المعالجة " Gaimin.ioالجاهزة لتحقيق الدخل.

-

Gaimin.ioيمكن بعد ذلك تحقيق الدخل من قوة  GPUهذه عندما ال يتم استخدامها ،دون التأثير على أداء األلعاب ،ومكافأة
الالعب بقوة شرائية في شكل رمز تشفير  GMRXاألصلي  Gaimin.ioالذي يمكن إنفاقه مباشرة على عناصر األلعاب في
السوق الرقمية المضمنة والمجتمع عبر اإلنترنت.

-

يمكن لالعبين االستفادة من جهات االتصال الخاصة بهم عبر الدردشة ووسائل اإلعالم االجتماعية واأللعاب "قنوات" عبر
" Gaimin.ioبرنامج توسيع الشبكة" نظام اإلحالة ومكافأة مع  ٪10المستمرة من مساهمة الطاقة التجزئة من أي شخص
يشيرون إليه .ببساطة باإلشارة
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فقط  10العبين إضافيين هذا يضاعف بشكل فعال مساهمة تجزئة المستخدمين وبالتالي مكافآتهم.
-

ال حاجة إلى أي جهد مستمر أو معرفة من قبل الالعب .الالعب فقط لتحميل وتثبيت منصة  Gaimin.ioونقول لبعض
األصدقاء! ال حاجة إلى معرفة .يتعامل الـ  A.I.مع جميع جوانب تحقيق الدخل.
يكتشف البرنامج عندما ال يتم استخدام وحدة معالجة الرسومات الخاصة بالالعب ويتم تنشيطها تلقائيًا ،مما يربط المورد بـ "شبكة
إمدادات الطاقة المعالجة  Gaimin.io".عندما تكون هناك حاجة إلى وحدة معالجة الرسومات مرة أخرى من قبل الالعب
البرنامج التلقائي قطع الدخول "وضع السكون" .لذلك في أي وقت من األوقات ال يؤثر البرنامج على أداء الكمبيوتر الخاص
بالالعب عند األلعاب.

-

برنامج سطح المكتب يشجع الالعب على ترك جهاز الكمبيوتر الخاص به قيد التشغيل عندما ال يكون نشطا عبر "التعدين
الوظيفي" ،والذي يتكون من استخدام األهداف البصرية (المشتريات الممكنة من السوق والوقت الالزم لتحقيقها) ،ومكافآت
(gamificationاإلشباع الفوري) .وتستخدم كل من هذه االستراتيجيات بنجاح كبير عموما في صناعة األلعاب.

-

ال  Gaimin.ioيقوم باستخدام أي ممارسات أخرى من هذا القبيل التي قد تسبب أي تدهور آخر لجهاز الكمبيوتر
المستخدم األلعاب من شأنه أن يلعب أي من األلعاب عبر اإلنترنت األكثر شعبية.

Gaimin.io )4منصة برامج التعدين بلوكشين

المشكلة الكبيرة مع التعدين
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-

التعدين معقد ويتطلب معرفة واسعة ومنحنى التعلم كبيرة جدا.

-

عادة ما يكون على المستخدم أن يقرر أي برنامج الستخدامه ،واختيار مجمعات التعدين ،وإعداد الحسابات والملفات
الش خصية لكل تجمع تعدين ،وتحديد العملة (العمالت) الستخراج  ،وتنزيل محافظ آمنة متعددة ،واالحتفاظ بها وتحديثها
ودعمها ،وتعلم كيفية الحفاظ على "المفاتيح الخاصة" آمنة ،والحفاظ على وإدارة "منصة التعدين" الخاصة بهم ،وبالطبع فهي
تقتصر على مساهمة طاقة التجزئة الشخصية الخاصة بهم.

-

وهذا يجعل التعدين ليست مثيرة لالهتمام لمتوسط الالعب.

-

ال يزال تعدين التشفير معقدًا جدًا بالنسبة العتماد السوق السائد ،مما يتيح المركزية المفرطة لقوة التجزئة من قبل عمال التعدين
"الهاشباور الفائقة" .وهذا يهدد األمن وفي نهاية المطاف بلوكشين كامل عندما تخضع لهجوم  ٪51من قبل مستخدم ضار أو
مجموعة.

-

الميزة الحقيقية لسلسلة "إثبات العمل )" (PoWهي أنها تعتمد بشكل فريد على التعدين الموزع حقًا .كلما زاد عدد العقد  /الكتل
على  ، blockchainكلما أصبح أقوى .ومع ذلك ،فإن تعدين  PoWأصبح أكثر مركزية بسبب قوة التجزئة الهائلة لعمال
التعدين الكبار .إذا كان أحد عمال التعدين الكبار هؤالء أو مجموعة منهم ينسق و "يمتلك"  ٪51من الكتل على
 ،blockchainيمكنهم االستيالء عليه تما ًما .السوق تتجه اآلن بوضوح نحو توطيد وخطر عدد قليل من عمال التعدين
الوصول إلى تأثير مفرط على توافق اآلراء هو حقيقي وشهدت بالفعل بعض دراسات الحالة حيث تم االستيالء على بلوكشينس
بأكملها.

-

اإلفراط في مركزية تعدين  PoWهي واحدة من المشاكل الرئيسية التي تعرض النظام البيئي بلوكشين اليوم للخطروسيستمر في القيام بذلك بشكل جيد في المستقبل حتى يتم وضع حل.

الحل  Gaimin.ioلتعدين التشفير
-

-

ويندوز بسيطة تحميل وتثبيت الجيل التالي من البرمجيات ،تكوينها بالكامل مسبقا ،منظمة التجارة الدولية (التعلم اآللي)
يدير كل شيء.
اختيارات تجمع التعدين ،واختيار عملة التشفير ،لصناعة السيارات في التحويل إلى "عملة مستقرة" (لتجنب تقلب العمالت
الرقمية) ،واإلدارة الجارية يتم التعامل معها كل السيارات للمستخدم.
منصة "محرك قواعد التعلم اآللي" السيارات تراقب جميع العوامل التي تؤثر على ربحية العمالت المشفرة (الصعوبة والسعر
وعمق السوق ،الخ) ويضمن معدل التجزئة يتم توجيهها باستمرار إلى التشفير األكثر ربحية .ال توجد إدارة مطلوبة من جانب
الالعب.
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-

برنامج توسيع الشبكة يسمح للمستخدم بإحالة المستخدمين اآلخرين وتوسيع قوة التجزئة الخاصة بهم إلى ما هو أبعد من
مساهمتهم الخاصة.

-

يتم منح مكافآت التعدين لالعبين في شكل رمز  GMRXاألصلي  ، Gaimin.ioوالذي يمكن استخدامه مباشرة لشراء
أصول األلعاب الرقمية.

-

هذه العملية بأكملها هي أيضا ، gamifiedوإعطاء الالعب "قطرات" من العناصر في اللعبة واألصول الرقمية األخرى
عندما تصل إلى بعض التعدين "المعالم الصغيرة".

-

والنتيجة هي أول شبكة تعدين متعددة السلسلة موزعة بالكامل وآلية في العالم ،يتم التوصل إلى الطاقة بواسطة أجهزة من
الدرجة القمار وبرامج تمكين  A.I.باإلضافة إلى ذلك ،تدفع الشبكة إمدادات الطاقة الخاصة بها وتضمن صيانتها الخاصة
وترقيات مستمرة.

-

من أجل حل مشكلة اإلفراط في المركزية ،يلزم إضافة المزيد من عمال التعدين األكثر توزيعا إلى النظام اإليكولوجي العام
للتعدين .وألن برنامج " " Gaiminعالمي حقاً ،فإن الحل سيمكن عمال التعدين الجدد الذين يستبعد بعضهم بعضا ً من جميع
أنحاء العالم من المشاركة في التعدين .وبالتالي ،فإن عدم قصر هذا التعدين على شخص واحد أو مجموعة واحدة للسيطرة
عليها ،وال يخضع لوالية قضائية واحدة .ويتم تحقيق ذلك من خالل االستفادة من أجهزة الكمبيوتر الخاصة باأللعاب من خالل
برنامج التعدين من الجيل التالي من  Gaimin.من خالل ربط مئات الماليين من أجهزة الكمبيوتر الخاصة باأللعاب من جميع
أنحاء العالم إلجراء تعدين إثبات العمل ،فإن  Gaiminقادر على ضمان أن اإلفراط في المركزية هو شيء من الماضي.

-

من خالل الجمع بين القوة الحسابية غير المستخدمة لهذه (يحتمل) مئات الماليين من أجهزة الكمبيوتر األلعاب ،فإن شبكة
Gaiminقادرة على التعدين بشكل فعال وبالتالي التحقق من صحة وحماية ،بلوكشينس متعددة ،وبالتالي المساهمة بشكل فعال
في أمن النظام البيئي بلوكشين.
يسمح برنامج  Gaimin.ioبتبني تعدين  blockchainفي مجتمع األلعاب القوي البالغ  1.3مليار مستخدم.

تتكون منصة البرامج من العناصر التالية:
.1

.2
.3
.4
.5
.6

”“The Blockchain Mining Software
( )aبرامج سطح المكتب ومحفظة المستخدم القابلة للتنزيل باستخدام أجهزة الكمبيوتر الشخصية فيWindows
( )bمنصة  Gaiminاإلدارية لمعالجة تجميع الطاقة وإدارتها
( )cتطبيق تعدين ، Blockchainمع محرك قواعد "التعلم اآللي"
التطبيق المحمول إلدارة الهاتف المحمول (الروبوت  /دائرة الرقابة الداخلية)
عملة في تحويل إلى "عملة مستقرة"
برنامج توسيع الشبكة  (NEP) -المدمج في نظام اإلحالة
المجتمع عبر اإلنترنت والسوق
تكاملBlockchain
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ميزات المنتج الرئيسية:
تجميع معالجة  GPUوبرامج التعدين بلوكشين واإلدارة اإلدارية
-

ويندوز نمط تحميل وتثبيت
يتصل بالمشرف على تثبيت وتماما لصناعة السيارات في تكوين
بدء التشغيل التلقائي على إطالق ويندوز
االستيقاظ التلقائي والنوم لعدم التأثير على تجربة األلعاب
كامل "محرك قواعد التعلم اآللي" التي تعمل بالطاقة عملية التعدين التشفير األمثل ،ويضمن جميع العوامل التي تؤثر على
التعدين مربحة تعتبر والمناجم األكثر ربحية يتم استخراجها في جميع األوقات( حسابات مماثلة إلى "ال"،Whattomine
صعوبة ،مكافآت ،عمق السوق ،وحدات معالجة الرسومات المتاحة ،برك التعدين الخ) ،خيارات خوارزمية التعدين الكامل
للسماح أكبر بدائل التعدين التشفير .العملية مستمرة ومستمرة.
عملية خلفية سلسة تحويل التشفير إلى عملة مستقرة)(SC
عملية خلفية مكافآت المستخدم في(  GMRXفي معدل التحويل الحالي)SC/GMRX
ميزة التحديث التلقائي
جدار حماية سهل ،وسهولة االستخدام مكافحة الفيروسات
آمنة" ،الموافقات" من مواقع التحميل
قبول الشروط واألحكام (الشرعية)
جذابة بصريا ،ومناسبة للمستخدم الالعب الديموغرافية
التعدين الوظيفي ،وصور ألهداف أصول األلعاب والوقت لتحقيق
مكافآت ، Gamificationالمسافة( التعدين الزمني ،مساهمة التجزئة ،حوافز)NEP
واجهة جرافيك غنية لعمال التعدين و NEPتمثيل التعدين
قسم الحساب للبيانات الكاملة للمستخدم (االسم والبريد اإللكتروني والهاتف وإنستا ،واأللعاب التي يلعبونها ،والتي الكمبيوتر
لديهم ،وجميع الملحقات ،الخ)
دفع اإلخطارات لالتصال
خيارات المشاركة المدمجةInstagram) ،Telegram ،WhatsApp ،Skype ، (Discord
محفظة مدمجة لجميع المعامالت ،رمز  GMRXوتخزين األصول
التكامل السلس مع المجتمع والسوق

-

تطبيق الجوال)(Android/IOS

-

يسمح للمستخدمين بتسجيل الدخول إلى الحساب والوصول إلى جميع معلومات الحساب
التكامل مع "المجتمع والسوق" يسمح بالتفاعل الكامل ،وشراء  /بيع  /تأجير
تعزيز بيانيا لتمثيل نظرة الموقع
يسمح لتقاسم سهل لبرنامج توسيع الشبكة
التمثيل الرسومي لشبكة التعدين
التمثيل الرسومي لـ "التعدين الوظيفي"
تكامل سلس للمحفظة لخيارات المعامالت الكاملة

-

عملة في تحويل إلى "عملة مستقرة"

-

عملية الخلفية التي لصناعة السيارات في تحويل القطع النقدية إلى عملة مستقرة باستخدام واجهة برمجة التطبيقات تبادل

-
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-

عمالت مستقرة مخزنة على محافظ الشركة
المستخدم يكافأ في رمز  GMRXلعمالتها مستقرة
كل سلس للمستخدم ،الذي يرى فقط  GMRXفي محفظتهم برنامج توسيع الشبكة

 )(NEPنظام إحالة مدمج-

يسمح لتوسيع بسيطة وسهلة من شبكة عمال التعدين المستخدم

-

يسمح للمستخدمين األفراد بزيادة مساهمتهم في التجزئة وزيادة المكافآت بسهولة

-

يكسب المستخدم  ٪10من تجزئة المستخدم المشار إليها ،على  3مستويات

-

فقط  10إحاالت جديدة تعادل مساهمة وحدة معالجة الرسومات إضافية واحدة ،فقط  100إحالة (أكثر من  3مستويات)
تساوي  10مساهمة إضافية لوحدة معالجة الرسومات

-

البرنامج يسمح لتصور بسيط من شبكة  NEPعامل تعدين

-

من السهل تحقيق الحد األدنى من المتطلبات الشهرية التجزئة المساهمة لتكون "المستخدم النشط)" (TBD

مجتمع وسوق عبر اإلنترنت
-

GMRXرمز التشفير تعمل بالطاقة ،بلوكشين القائمة ،السوق الرقمية حيث يمكن للمستخدمين قضاء مكافآتهم على شراء
األلعاب.

-

فائدة ضخمة واعتماد ،وبالتالي الطلب على رمزGMRX.

-

عقد ذكي بالكامل مدعوم.

-

المجتمع والسوق يعمالن معا ً

-

يسمح ل (P2Pمن المستخدم إلى المستخدم) المعامالت (شراء  /بيع  /تأجير األصول األلعاب الرقمية)

-

يسمح لشراء رموز  GMRXمباشرة منGaimin.io

-

يسمح لمعامالت أصول األلعاب الرقمية من  Gaimin.ioوالشركاء

-

التفاعل المجتمعي الكامل ،تحديات المستخدم ،المسابقات ،الجوائز ،البطوالت ،األدلة االجتماعية ،األحداث ،األلعاب ،المكافآت،
االعتراف بالمستخدم.

-

جميع المعامالت في رمز  GMRXاألصلي

-

قوة المجتمع يبني والء العمالء ،ويزيد من االحتفاظ بالمستخدمين ،ويخلق الوعي العالمة التجارية الضخمة.
المجتمع يخلق قاعدة لرعاية المخطط لها من فريق الرياضات اإللكترونية لبناء العالمة التجارية والهوية والهيبة.

تكامل  EOS blockchainالعام
-

تم إصدار الرمز المميز  Gaimin.io GMRXعلى  blockchain EOSالعام

-

EOS blockchainورموز  GMRXاألصلية للمعامالت

-

EOS Blockchainبمثابة دفتر األستاذ للمعامالت

-

يمكن العثور على التفاصيل الكاملة أدناه حول "لماذا تختار " EOS Blockchainو "EOS Blockchain
Integrationو  Gaiminمفصلة"Blockchain Design

حالة تطوير البرامج الحالية
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وحتى اآلن ،تم تطوير البرنامجين (أ) و(ب) إلى مرحلة ألفا واختباره في مرحلة اختبار ألفا واسعة النطاق من قبل  100مستخدم موزعين
على  12بلدا.
النتائج واالستنتاجات المستخلصة من هذا االختبار تحقق تماما من مفهوم  Gaimin.ioونموذج األعمال
(مالحظة :تتم إضافة تقرير اختبار  Alphaإلى هذه الورقة البيضاء كإضافة).
فيما يلي مجموعة مختارة من لقطات الشاشة من برنامج المستخدم ومنصة المشرف

شاشة المستخدم الرئيسية

اعدادات

The Gaimin.io Project Whitepaper - Page 19 of 64

Gaiminنبذة عن
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تعليمات

المكافآت
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 .5المالحظات الفنية
تم بناء برنامج  Gaimin.ioمن األلف إلى الياء العتماده على نطاق واسع بسبب الحجم الهائل والديموغرافيا لمجتمع األلعاب الموزع
عالميًا .مع وضع ذلك في االعتبار ،فإن العوامل الرئيسية هي الموثوقية والسرعة وقابلية التوسع واألمان والكفاءة في التخزين
واإلنتاجية ،والقدرة على التكيف في المستقبل لالستخدامات التي تتجاوز "المرحلة األولى" من تعدين(  blockchainتشمل
االستخدامات المستقبلية عرض  CGIوالعمليات الثقيلة األخرى لوحدة معالجة الرسومات).
والمقصود من المالحظات التالية هي مجرد نظرة عامة موجزة لبعض المعلومات التقنية والتقنيات الرئيسية المستخدمة .للحصول على
مراجعة أكثر تفصيالً وتحديثات مستمرة للمنتج ،تأكد من زيارة موقعنا على اإلنترنت.
تقنيات سطح المكتب
-

اللغة المستخدمة في جميع أنحاء التنمية :جافا 8
األطر المستخدمة: JavaFX & Spring
نظام التشغيل المدعوم : Windows 8,8.5,10

استخدام تعدين  Blockchainلبرامج الطرف الثالث:
-

XMR-Stakللتعدين مونيرو
EthminerللتعدينEthereum
التنمية باستخدام مبادئ(  OOPالبرمجة الموجهة للكائنات)
ما قواعد البيانات ولماذا؟

-

قاعدة البيانات المستعملة: Postgresql 10
السبب :يقدم  PostgreSQLكميات كبيرة من البيانات في وقت أقل.
واجهة المستخدم الرسومية  /تقنيات الويب
-

 Angular 7إطار الواجهة األمامية Angular Material 7.1إطار واجهة المستخدم Angular Animations 7.1للرسوم المتحركة Angular Http 7.1لطلباتHTTP Angular Router 7.1الستخدام التوجيه Ag-grid 18.1.2إلنشاء جداول البيانات AngularFontAwesome 3.1.2الستخدام رموز المتجه Angular2-chartjs 0.5.1لمخططات اإلنشاء CoinAddressValidator 1.0.4لمحفظة التشفير التحقق من الصحة FontAwesome 4.7.0الستخدام رموز المتجهNgx-perfect-scrollbar 6.2.0 -لشريط تمرير مستعرض مخصص عبر
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-

 Node-sass 4.10معالج مسبق لـCSS TSLint 5.9.1التحقق من صحة التعليمات البرمجيةTypescript 3.1.6 -اللغة األساسية

تطوير باستخدام مبادئ  OOPمع القدرة على تكوين المكونات بسهولة وإعادة استخدامها.
خوادم
-

البنية األساسية لـGoogle Cloud Platform.
نظام تشغيل الخادمUbuntu 18.04
الخوادم مكتوبة بلغة جافا)(Spring Boot Framework
الشبكة االفتراضية مخفية عن اإلنترنت للوصول إلى الموارد الداخلية الستخدام  VPNداخلي.
نظام  ، CI / CD - Jenkins / GitLabيسمح بتنفيذ التغييرات في دقيقة واحدة.
الخطة هي تنفيذه على  Kubernetesباالشتراك مع عامل الميناء عند الحاجة
يتم حفظ جميع إصدارات التطبيق في سجل  Dockerالخاص بنا.
المراقبة :مراقبة بروميثيوس  /جرافانا في الوقت الحقيقي مع التنبيه المباشر للمسؤولين.
تقنيات العقود الذكية

-

تقنية  BlockchainهيEOS.
لغة التطويرC ++ 14
مترجم  WASMالهدف
سلسلة أدوات تطوير إضافية ،ستستخدمEOSIO.CDT
أيضا اختبار  cleosو  jungleلغرض االختبار
ربما استخدم  dockerلالحتواء
أمانBlockchain

-

للتعاون عناصر مختلفة من نظامنا مع "العقد الذكي" ،واستخدام واجهة برمجة التطبيقات  RPCوالمحفظةRPC API.

-

سيتم توقيع هذه المكالمات  APIبحيث تكون آمنة كماssh.

-

سنقوم بإطالق عقدة  EOSالخاصة بنا إلجراء المكالمات بين  blockchainوخادمنا بشكل أكثر أما ًنا.

-

سنستخدم " "SMART CONTRACT AUDITSمثل " "QuillAuditsللعثور على عيوب األمان ،واألخطاء هو
لتجنب األخطاء األمنية داخل العقد.
أيضا" ،قتل التبديل" ميزة أن يكون احتمال إيقاف العقد إذا كان هناك شيء خاطئ بدأت.

-

اختيار التعدينalgo
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-

ألن األجهزة المختلفة لها فعالية مختلفة لخوارزميات التعدين المختلفة من المهم العثور على أفضل خوارزمية (عملة للتعدين) لجهاز
كمبيوتر معين.
هناك جانبان:
''1أوال هو التجزئة .نحن قياسه من خالل تشغيل فترة اختبار قصيرة من كل  algo.يجب بدء تشغيل المعايرة مرة أخرى بعد كل تغيير
كبير في األجهزة أو برنامج التشغيل.
''2الجانب الثاني هو السعر النسبي للعمالت المعدنية القابلة للتعدين .لتحديد هذا نحن بحاجة إلى تنفيذ  APIمع العديد من البورصات لتتبع
األسعار وحجم والسوق "عمق"
باستخدام تقنيات "البيانات الضخمة" سوف نقوم بجمع جميع البيانات وخوارزمية الملكية سوف تقرر في الوقت الحقيقي أي عملة التعدين.
سيتم دفع القرار إلى تطبيق سطح المكتب.
حول أصول اللعبة الرقمية). (DGA

-

سيسمح التكامل مع شركات توزيع األلعاب وأسواق  DGAللمستخدمين باستخدام رموز  GMRXلشراء وبيع واستئجارDGA.
تخزين األصول في محفظةGaimin GMRX.
جميع المعامالت في ، GMRXوالتكامل الكامل مع المجتمع والسوق
المزيد من التفاصيل التقنية لمتابعة
منصات التبادل

-

متعددة من أجل التخفيف من المخاطر ونشرها عند تبادل القطع النقدية.
الحكم هو مبادلة لعملة مستقرة (عمالت).
العقود الذكية غير مطلوبة ،التي يتم تحقيقها عبر واجهة برمجة تطبيقات بسيطة
سيقوم الخادم بتنفيذ واجهات مع العديد من البورصات الشعبية( أي ) Binanceثم يسأل عن التداول إذا كان ذلك مطلوبًا.
يجب حساب كمية القطع النقدية للتداول بنا ًء على مستخدمي خدمتنا.
تبادل اتصاالت  APIمطلوب أيضا للمساعدة في تحديد التشفير المختار للتعدين
 .6لماذا تختارEOS Blockchain
أسباب اختيارEOS Blockchain
-

مناسب جدًا لأللعاب
تتضمن خطط  Gaimin.ioالمستقبلية إنشاء أصول األلعاب الرقمية مما يجعل  EOSمناسبًا تما ًما لالحتياجات الحالية
والمستقبلية

-

سرعات معامالت عالية وقابلية للتوسع
صور مجاملة

منhttps://blocktivity.info
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-

تكاليف المعامالت (تقريبا) مجانا
على عكس  ، Ethereumال يحتاج مستخدمو  EOS blockchainإلى الدفع من أجل استخدام عقدك الذكي ،بدالً من ذلك،
يجب عليك أن تتحمل رموز  EOSالخاصة بك من أجل الحصول على عرض النطاق الترددي ووحدة المعالجة المركزية
والتخزين لعقدك الذكي.
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النشر علىEOS
لنشر عقد ذكي إلى  EOSتحتاج إلى شراء ذاكرة الوصول العشوائي .عقد نموذجي سوف يستغرق ويقول MB 1من ذاكرة
الوصول العشوائي (أو أكثر) ،وهو ~  EOS / ~ 600 120دوالر (في وقت كتابة هذه الوثيقة)
يعمل علىEOS
في  EOSكل حساب مستخدم يكلف المال للمطور .سيدفع مطورو التطبيقات التكلفة االسمية إلنشاء الحساب لتسجيل مستخدم
جديد ،على الرغم من أن تكلفة تمويل حساب  blockchainجديد يجب أن تكون ضئيلة بالمقارنة.
EOSيختلف عن  Ethereumفي الطريقة التي كنت ال تنفق في الواقع أي شيء لتشغيل ، dAppلديك فقط لحصة ذلك.
وسوف تحصل عليه مرة أخرى عندما كنت فعلت مع  dAppالخاص بك .بل هو نموذج جذاب بالتأكيد .بغض النظر عن لديك
لشراء القطع النقدية لحصة لهم.
-

مجتمع ضخم
EOSلديها مجتمعات عالمية ،فهي تبني مراكز ضخمة للمطورين على مستوى العالم مع مطورين مهرة شباب متحمسين.

-

المرونة
أحد أكثر جوانب  EOSعبقرية هو مرونتها وقدرتها على التطور.

-

ماليا قوية جدا
ً
تمويال فيBlockchain
Block.oneلـ  12مليار دوالر و EOSهو المشروع األكثر
)(https://www.businessinsider.com.au/commonwealth-banks-chief-financial-officer-has-resigned-2018-5

-

تفويض دليل على الحصة
مثالية لتلبية احتياجاتGaimin.io

-

استرداد الحساب بسهولة (كلمات أولية)
المفهوم العام هو أن كل حساب سيكون له ثالثة أذونات خاصة :المالك والنشط واالسترداد .ستتمكن من اختيار شركاء االسترداد
الذين تثق بهم (األصدقاء /العائلة) الذين سيتمكنون من تحديث السلطة النشطة ومنحك حق الوصول مرة أخرى إلى حسابك.
طالما أنك تحدد بعض األصدقاء والعائلة التي تثق بها إلعادة حسابك إليك إذا فقدت مفاتيحك ،فال داعي للقلق بشأن الحصول
على تأمين إلى األبد .يتم تحقيق ذلك من خالل تأخير التخويل والمعامالت المؤجلة على سلسلة الكتل  EOSIO.مرة أخرى،
هذا مثالي لالعبين كمستخدمين.

-

يمكنك إعطاء حسابك اسما ً
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مع  EOSيمكن لمستخدمينا اختيار اسم حساب بدالً من رقم حساب ،وهذا هو األفضل مع الالعبين.
-

لديها حكمها الخاص
EOSلديها الحوكمة الخاصة بها على سلسلة ويديرها  21من المنتجين الذين تدفع لتشغيل وصيانة وتأمين الشبكة.

-

سهلة االستخدام لمطورينا
يسمح بمرونة كبيرة للتصميم الحالي والمستقبلي

-

OCIالعالقه
Gaimin.ioسبق أن زار ( ، OCIكائن الحوسبة) في الواليات المتحدة األمريكية مع فريق التطوير الكامل ،وحددت خططا
لدمج بلوكشين لدينا:
مقابلة مع ميسنييه :المهندس الرئيسي والشريك في  OCIوجزء من فريق التطوير األساسي في EOS -
https://www.youtube.com/watch?v=Z2LLWEWSLzc

-

Dan Larimerو Block.oneوراءEOS
تم إنشاء  ، EOSثالث مشروع بلوكشين كبير لدان الريمر من قبل الفريق في  Block.one.في حين أن مشاريع دان
السابقة  Bitsharesو Steemكالهما في أعلى  50من حيث القيمة السوقية ،فإن  EOSتحتل بانتظام أعلى  ،5مع سقف
سوقي مثير لإلعجاب.
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نموذج األعمال:
تدفقات إيرادات متعددة
 Gaimin.ioقد اعتمدت "نموذج أوبر" إلنشاء منصة لربط العرض والطلب في صناعة محددة  -في هذه الحالة ،توريد الحوسبة،
والسلعة ذات القيمة العالية من قوة المعالجة .وقد تم اختبار نموذج األعمال هذا من خالل العديد من القطاعات الصناعية المختلفة ،مثل
مشاركة الركوب ) (Uberوالسفر  /اإلقام ) ، (Airbnbوحتى العمل المستقل(TaskRabbit).
من خالل ربط العرض الثابت من قوة الحوسبة الالمركزية حقًا بالطلب الذي تشتد الحاجة إليه (بد ًءا من حسابات التحقق من البلوكشين)،
Gaimin.ioقادر على تلبية حاجة ملحة في سوق متنامية.
ومن خالل هذا الجهدGaimin.io ،لديها مصادر إيرادات متكررة متعددة يتم جمعها على أساس شهري ،على النحو المبين أدناه.
 )1رسوم "االشتراك" الشهرية
نموذج العمل األولي الرئيسي  Gaimin.ioهو نموذج نوع االشتراك.
االعتماد هو أن  Gaimin.ioسوف تجمع رسوم "اشتراك" شهرية اسمية (تصل إلى  10.00دوالر أمريكي) مدفوعة في رموز
GMRXمن كل "مستخدم نشط".
مالحظة :يتم تعريف "المستخدم النشط" كمستخدم يكسب ما مجموعه  1دوالر ًا أمريكيًا كحد أدنى في اليوم
ومن المتوقع أيضا أن يتم تطبيق رسوم "اشتراك" شهرية أقل على المستخدمين الذين يكسبون أقل من هذا  KPIالمستهدف من
 ،/day1$على الرغم من أنه في حالة تطبيق ذلك ليس من المتوقع أن تكون الرسوم المذكورة أعلى من  %33من مكافآت المستخدمين.
ال يتعين على المستخدم أبدًا إدخال معلومات الدفع (فيزا ،باي بال ،إلخ) ألن مدفوعات االشتراك تؤخذ من مكافآت  GMRXتلقائيًا  ،لذلك
ال يتعين على المستخدم دفع أي رسوم اشتراك من "الجيب" الخاص به.
من الواضح أنه إذا لم "يكسب" المستخدم ،فإنه ال يدفع .وهذا يعني أن البرنامج مجاني لذلك للتنزيل والتثبيت واالستخدام لالعبين.
القياس :فكر في اشتراك  Netflixولكن ال يتعين على المستخدم الدفع ويكسب أب ًدا عندما يشاهد اإلعالنات أو يحصل على أي شخص
آخر لتجربتها!
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مالحظة :جميع المكافآت ومدفوعات االشتراك موجودة دائ ًما في  GMRX.األعمال  Gaimin.ioبأكملها هي GMRX ٪100رمزية
مدفوعة .يحتاج جميع المستخدمين إلى رمز  GMRXالخاص بنا الستخدام النظام األساسي والمجتمع والوصول إلى السوق.
 )2سوق بيع األصول الرقمية
يخلق نموذج األعمال  Gaimin.ioقاعدة مستخدمين لالعبين ذوي القوة الشرائية في شكل رمز  GMRXويقدم لهم المنصة عبر
المجتمع والسوق "إلنفاق" تلك القوة الشرائية.
ولذلك ،فإن ذلك يشكل جزءا ً من نموذج األعمال  Gaimin.ioلـ ' '1صياغة شراكات استراتيجية رئيسية لبيع أصول األلعاب
الرقمية و' '2تطوير وبيع  Gaimin.ioتملكها وطورت أصول األلعاب الرقمية واأللعاب والمنتجات التكميلية لقاعدة المستخدمين.
 )3رسوم معامالت السوق
تتم جميع المعامالت داخل المجتمع والسوق في رمز  GMRXوهذا يخلق رسوم المعامالت الصغيرة.
 )4النسبة المئوية إلجمالي طاقة تجزئة الشبكة
Gaimin.ioتدرك أهمية المجتمع وبالتالي سوف تأخذ نسبة مئوية ثابتة ( ٪10المتوقعة) من مجموع مكافآت الطاقة التجزئة وتكريس هذه
اإليرادات حصرا لتطوير المجتمع وفي شكل مكافآت األلعاب السلبية  /قطرات للمستخدمين داخل المجتمع.
 )5رسوم تجمع التعدين
من أجل تحقيق أقصى قدر من المكافآت من تعدين  ، blockchainمن المتوقع أن تنشئ  Gaimin.ioبرك التعدين الخاصة بها،
والتي ،بسبب األرقام الهائلة ،من المتوقع أن تصبح تجمعات مهيمنة ،والتي سيتعين على عمال التعدين  (non-Gaimin.ioالمستخدمين )
الذين يرغبون في االنضمام دفع رسوم الوصول في رموزGMRX.
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المنافسة:
Blockchainبرامج التعدين وبورصات األصول الرقمية
ال يوجد حاليًا حل مباشر "من البداية إلى النهاية" لالعبين في السوق ،مما يهمر موارد الالعبين بشكل سلبي ،ثم يكافئهم برمز رقمي
ً
متكامال لألصول الرقمية ومجتمعًا يتم فيه إنفاق الرمز المميز.
لإلنفاق مباشرة على تجربة األلعاب الخاصة بهم  ،ويقدم سوقًا
Blockchain )1المعدنون
المنافسة في التعدين بلوكشين الرأسي ضعيف جدا ،سواء من حيث عروض المنتجات من المنافسين ومن حيث العرض مقابل الطلب.
نظرا للطلب الحالي من  ، blockchainsحتى مع الكمية الحالية من حلول المنافسين ،ال يزال السوق يتطلب المزيد من الحلول من أجل
ً
تنويع التعدين قدر اإلمكان.

الالعبين ليسوا عمال التعدين.
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باإلضافة إلى ذلك ،يتطلب برنامج التعدين الحالي المعرفة ومنحنى التعلم الحاد ،ويكرس المزيد من أجل "افعل ذلك بنفسك" نوع
المستخدمين الذين يتطلعون إلى إعداد وإدارة عملية التعدين الخاصة بهم ،على عكس الحل  Gaimin.ioالذي يتناول الالعبين على وجه
التحديد ويقدم حل عدم اتخاذ.

 )2بورصات األصول الرقمية
المنافسة في سوق األصول الرقمية الرأسية هي األكثر ضراوة بسبب المنافسين الراسخين في كل من األسواق القائمة على
blockchainوغير  blockchain.ومن المزايا التنافسية  Gaimin.ioتطبيق برمجيات تحقيق الدخل/التعدين .يمكن للمستخدمين
استخدام  Gaimin.ioكمتجر شامل لجميع احتياجات أصولهم الرقمية  -كسب رمز  GMRXقابل لإلنفاق من تعدين ، blockchain
وااللتفاف حولها واستخدامها لشراء أصول رقمية أخرى أو بيع األصول القديمة من خالل نفس السوق .كل هذا دون ترك راحة المجتمع
Gaimin.ioوالمنصات.
سيكون لدى الالعبين بالفعل الثقة من خالل استخدام تطبيق برامج التعدين  ، Gaimin.ioمما يجعل اعتماد األسواق األخرى التي ال
ً
احتماال.
يألفونها ،أقل
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باإلضافة إلى ذلك ،تدعي معظم األسواق وجودًا عالميًا ،ولكنها في النهاية تركز جهودها فقط على أمريكا الشمالية وأوروبا الغربية .
Gaimin.ioلديها خطط لقاعدة مستخدمين عالمية حقًا ووجود عالمي  ،وهذا سيسمح  Gaimin.ioبإنشاء وتنمية وجود حيث ال
يستهدف المنافسين بعد.
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اقتصاديات الرمز:
رمز األداة المميزGMRX
GMRXهو رمز مميز مع الوظيفة الوحيدة لكونها رمز ًا رقميًا للفائدة الذي يقوي مكافآت منصة  Gaiminوالسوق والمجتمع.
 )1هيكل المرحلة
-

إجمالي توريد الرمز الثابت ثابت عند5.000.000.000 :
يتم بيع إجمالي الرموز المميزة عبر أحداث بيع الرمز المميز (1،000،000،000 :)٪20
سعر بيع الرمز المميزUSD / Token0.10 $ :

Gaiminسوف تعمل جوالت متعددة للمشترين خاصة وعلنية من خالل أحداث بيع  ،والتفاصيل الكاملة ال يزال يتعين تحديدها.
Softcap: 10مليون دوالر أمريكي مشروع
Hardcap: 100مليون دوالر أمريكي
 )2توزيع الرمز المميز

العناصر الرئيسية التي يجب اإلحاطة بها هي
( )iتخصيص  ٪30للشركة المستخدمة كاحتياطي للمساعدة في تحقيق التوازن بين النظام البيئي ، GMRXو
( )iiتخصيص  30في المائة من أجل "برنامج كيك ستارت" للمساعدة في بدء  Gaimin.ioوتحفيز المجتمع المحلي على أن يكون
عضوا نشطا على المدى الطويل.
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أبعد من ذلك ،فإن المؤسسين سوف تأخذ  ٪ 15والمستشارين  /المستثمرين البذور (المستثمرين األسهم في وقت مبكر)  ،٪ 5وكلتا
المجموعتين لديها فترات قوية من أجل المطالبة بجميع الرموز المخصصة لها.
الـ  %20المتبقية هي لعامة الجمهور للشراء عبر فعاليات بيع الرمز المميز

 )3استخدام األموال

تمثل البرمجيات والتسويق  ٪50من األموال لضمان استمرار منتج عالي الجودة للمستخدمين ،وتوسيع قاعدة المستخدمين العالمية وإنشاء
العالمة التجارية .النفقات العامة والتشغيلية و
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تمثل تكاليف الفريق  ٪25من استخدام األموال من أجل الحفاظ على العمليات والمتطلبات اليومية .وستتاح نسبة إضافية قدرها  25في
المائة لتنمية المجتمع المحلي على الصعيد العالمي.

المشرف  /العمليات  /الفريق
سنبدأ من قاعدتنا األوروبية ومن ثم إقامة وجود كامل في آسيا تليها الواليات المتحدة األمريكية .وتشمل أحكام التكاليف الكاملة ما يلي:
-

إنشاء مكتب كقاعدة أوروبية
مكتب إعداد كقاعدة آسيوية (مركز ضخم لأللعاب)
مكتب أنشئ كقاعدة الواليات المتحدة األمريكية
السفر ،واألحداث ،وتقف الخ.
الموظفون ،األجور ،النقل (أي مطوري البرمجيات)
توظيف "محفظة" للحصول على أفضل المواهب
تكنولوجيا المعلومات والبنية التحتية للتكنولوجيا واألجهزة والمعدات
التدريب والتعليم
توظيف المواهب الخارجية
المنح الدراسية والجامعات المحلية الخ.
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تطوير البرمجيات
وقد تم تصميم برنامجنا في "وحدات" ،والحد األدنى " "softcapهدف جمع التبرعات يغطي وحدات مع جميع االختبارات (إلى ألفا،
بيتا) وإلى إطالق كامل للمنتج  MVPالقابلة للتسويق .ومن ثم فإن المزيد من التمويل ،واإليرادات الجارية ،سوف تملي السرعة التي
يمكننا بها أن نمضي قدما ً في المزيد من التطوير .وتشمل أحكام التكاليف الكاملة ما يلي:
-

منطقة مسؤول عضو الموقع وقسم الحساب عبر اإلنترنت
اختبار (ألفا ،بيتا)
تطوير وحدة التعدين (مستمر)
التطوير الذكاء االصطناعي (مستمر)
تطويرNEP
تطبيق الهاتف المحمول
تطوير بلوكشين  /التكامل (البناء والصيانة)
تطوير نموذج تحويل القيمة النسبية
تطوير برامج المجتمع والسوق
ترجمات اللغة
الذكاء االصطناعي ،التعلم اآللي ،التقدم
قسم األلعاب (تطوير األصول واأللعاب داخل اللعبة)
الخوادم وغيرها من التكاليف األساسية للوجود عبر اإلنترنت
البحث والتطوير
التحقيق في خدمات الحواسيب العمالقة  /البحث والتطوير
التحقيق في الخدمات اإلضافية  /البحث والتطوير (التخزين ،الخ)

المبيعات  /التسويق
وستستخدم ميزانية التسويق وفقا لالستراتيجيات المفصلة أدناه في قسم "خطة التسويق".
القانونية  /التنظيمية  /االمتثال
وتكفل هذه األموال  Gaimin.ioيمكن أن تغطي جميع المتطلبات القانونية األساسية لبدء العمليات بهيكل قانوني وأساس متينين ومتوافقين.
وتشمل أحكام التكاليف الكاملة ما يلي:
-

هيكل الشركة والقانونية
- ICO / IEO /بلوكشين التنظيمية
حماية الملكية الفكرية
العالمات التجارية
براءات اختراع البرمجيات

المجتمع
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Gaimin.ioيدرك تما ًما أهمية المجتمع في بناء والء العمالء واالحتفاظ بهم وهوية العالمة التجارية وهيبة العالمة التجارية ،وبالتالي
كبيرا من األموال التي يتم جمعها للتطوير المستمر والحفاظ على المجتمع .وستشمل مخصصات التمويل ما يلي:
سيخصص جز ًءا
ً
-

تنمية المجتمع والسوق والنمو
الترتيب الداخلي والجوائز والبطوالت والمكافآت والتقدير
الشركاء والتحالفات والتعاون
المسؤولون والمشرفون ،كل لغة
وسائل التواصل االجتماعي ومديري المجتمع
المؤثرون
الترقيات والرعاية
فريق الرياضات اإللكترونية

 )4خلق الطلب المستدام  --حاالت االستخدام لGMRX Token
فيما يلي التطبيقات المخطط ة لرمز  GMRXالمميز; هذه سوف تساعد على زيادة التبني ،فائدة والطلب العام على رمزGMRX.
 .1طريقة الدفع الحصري لتطبيق برنامج التعدين  Gaimin -االشتراك الشهري
 .2طريقة دفع حصرية لمجتمع  Gaiminوالسوق لالعبين لشراء  /بيع  /تأجير السلع الرقمية( سيتم تنفيذ جميع العقود الذكية
Gaiminمع رموز  GMRXفقط)
 .3دفع حصري لعمال التعدين الذين يرغبون في االنضمام إلى برك التعدين المملوكة لشركة  ، Gaiminوالتي سوف
يحتاجون إلى شرائها
 )5حماية السوق
من أجل المساعدة في الحفاظ على رمز ثابت مع مسار قيمة إيجابية ،سوف تستخدم  Gaiminسلسلة من التقنيات لضمان سالمة الرمز
المميز والمساعدة في التغلب على ظروف السوق الصعبة التي تواجهها جميع الرموز المميزة.
قبعات المشتري
سيقتصر كل مشتر ٍ مميز على حصة إجمالية في  %في  Gaimin Tokensمن أجل الحد من تكتيكات السوق الخبيثة المحتملة التي
تهدد استقرار الرمز المميز ،مثل الضخ واإلغراق.
فترات السترة
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جميع المؤسسين وأعضاء الفريق والمستثمرين األوائل في مجال البذور/األسهم الخاصة مع خيارات رمزية ،بما في ذلك المؤسسين،
سيخضعون لفترات استحقاق .سيحصل المؤسسون على  ٪15من إجمالي الرموز المميزة .يتم تسهيل جميع السترة من خالل عقد ذكي.
وهذا يضمن التزاما طويل األجل من المؤسسين ويضمن المؤسسين ال يمكن أن تعمل ضد الشركة كما سيكون ضد مصالحهم المالية
الخاصة.
باإلضافة إلى ذلك ،سيخضع المستشارون أيضًا لفترات استحقاق من أجل ضمان مشاركتهم النشطة والمستمرة وضمان عدم قدرتهم على
التصرف وفقًا لمصالحهم الشخصية على حساب الشركة وأصحاب المصلحة اآلخرين.
احتياطي الرمز المميز
Gaimin.ioستحتفظ الشركة بنسبة  ٪30من إجمالي الرموز كاحتياطي من أجل تصحيح ظروف السوق غير المرجحة التي تهدد
ً
كامال من أجل المساعدة في تحفيز اقتصاد  ، GMRX Tokenإذا رأت
استقرار رمز  GMRX.يمكن إصدار هذا االحتياطي جزئيًا أو
ظروف السوق ذلك ضروريًا.
KYC & AML
كل مستثمر أسهم خاصة ،والمشتري  ،سواء كان الفردية أو المؤسسة ،وسوف تخضع لفحص  KYCومكافحة غسل األموال صارمة
من أجل تحديد األهلية لالستثمار في  Gaimin.ioوالحصول على رموز  GMRX.لن تسمح ، Gaimin.ioتحت أي ظرف من
الظروف ،باالستثمار أو المشتريات الرمزية ،مباشرة أو غير ذلك ،من أي أشخاص مقيدين أو مجموعة من األشخاص .ويشمل ذلك على
سبيل المثال ال الحصر أي شخص يفشل إما في فحص  KYCأو ، AMLأو يقدم معلومات غير صحيحة أو خاطئة أو مضللة ،أو يحاول
التحايل على الفحص ،أو يعرض أي سلوك ضار تجاه  Gaimin.ioأو أصحاب المصلحة أو أي فرد أو مجموعة أو كيان قائم آخر.
طلب الرمز المميز
سيتم إنشاء والحفاظ على الطلب اإليجابي المطرد على رموز  GMRXمن خالل  gamificationتطبيق برنامجGaimin.io..
وكذلك من خالل جعل رموز  GMRXطريقة الدفع الحصرية لتطبيق برنامج ( Gaimin.ioرسوم االشتراك الشهري) ،والدفع الحصري
لجميع العقود الذكية في مجتمع  Gaimin.ioوالسوق ألصول األلعاب الرقمية ،باإلضافة إلى طريقة الدفع الحصرية لعمال التعدين
الراغبين في االنضمام إلى مجمعات التعدين المملوكةGaimin.io.
 )7مخطط تدفق الرمز المميز
يمثل المخطط التالي تدفق االقتصاد المميز.
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خطة التسويق:
استراتيجيات تسويقية بسيطة وقوية ومتكاملة
نظرة عامة بسيطة
القدرة على كسب المستخدمين من خالل قنوات متعددة تقدم  Gaimin.ioخطة تسويقية شاملة بسيطة وقوية جدا .باإلضافة إلى ذلك،
التسويق إلى التركيبة السكانية لأللعاب له مزايا معينة ومحددة:
-

الالعبين من السهل تحديد موقعهم ،سواء على االنترنت وغير متصل ،وغير مكلفة للوصول

-

هناك قنوات محددة على وسائل التواصل االجتماعي ومواقع الويب والمنتديات التي تسمح بالوصول المباشر إلى الفئات السكانية
المثالية  (Instagramو  Twitchوقنوات ألعابYoutube).

-

التوصيات طبيعية في األلعاب .األلعاب هي الديموغرافية األكثر اتصاال من أي وقت مضى واعتادوا للغاية على توصيات.

-

ومفتوحة للترقيات.

مراجعة أكثر تفصيالً
Gaimin.ioوقد حددت ثالثة قطاعات رئيسية في السوق حاسمة لنجاح الشركة:
 .1المستثمرون
 .2المستخدمين النهائيين  --ألعاب الكمبيوتر
 .3عشاق التشفير  /بلوكشين
كل من هذه الشرائح الثالثة تلعب دورا رئيسيا في المساعدة على تمويل تطوير  ، Gaimin.ioوضمان االستخدام المستمر والنجاح
لتطبيق البرمجيات  ، Gaimin.ioوبالتالي ضمان النجاح الصحي للحفاظ على الطلب والمنفعة من  GMRXرمزية.
على الرغم من أن  Gaimin.ioتستند في المقام األول في أوروبا ،فإن العمليات هي جهد عالمي ،مع تركيز اهتمام خاص على أسواق
التشفير واأللعاب اآلسيوية الرئيسية .وسيتم تنفيذ كل جزء من هذه األجزاء واألنشطة على نطاق عالمي ،مع االهتمام باألسواق الرئيسية
ذات االهتمام خارج األسواق الناطقة باللغة اإلنجليزية.
التوعية  /االهتمام
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من أجل بناء الوعي في قطاعات السوق الرئيسية الثالثة لدينا ،ستقوم  Gaimin.ioبإجراء /استخدام األنشطة/األدوات التالية:
.1
.2
.3
.4
.5
.6

.7
.8

.9
.10

برنامج توسيع الشبكة (بنيت في نظام اإلحالة)
Airdrops
دعم المستثمرين والمستشارين
التسويق عبر وسائل التواصل االجتماعي
المحتوى
العالقات العامة
 .aالعالقات اإلعالمية
 .bالعالقات المؤثرة
 .cالعالقات المجتمعية
التنمية المجتمعية
اإلعالن الرقمي
 .aحمالت تسويق محركات البحث (البحث والعرض)
 .bحمالت تحسين محرك البحث
 .cحمالت تسويق الشبكات الخاصة (البحث والعرض)
 .dحمالت تجديد النشاط التسويقي/إعادة االستهداف (البحث والعرض)
 .eتسويق الفيديو على الشبكات العامة والخاصة
 .fالتسويق الرقمي المباشر (أي البريد اإللكتروني)
الرعاية (أي فريق الرياضات اإللكترونية)
األحداث (أي األلعاب الترويجية)

وستسمح األنشطة المذكورة أعاله  Gaimin.ioنطاق واسع من األنشطة الستهداف جميع قطاعات السوق الرئيسية ،على نطاق عالمي،
من خالل نقاط اتصال متعددة .يمكن الحفاظ على كل نشاط على المدى الطويل وزيادة لدعم مراحل مختلفة من حملة تسويقية متكاملة -
سواء كنا نبلغ المستخدمين ألول مرة ،أو إعادة استهدافهم ،أو االحتفاظ بهم ،أو دفعهم ليصبحوا مدافعين.
الرغبة  /التبني
من أجل االعتماد األولي في قطاعات السوق الرئيسية الثالثة ،ستقوم  Gaimin.ioباألنشطة  /األدوات التالية  /استخدامها:
-

مجانا للعب (استخدام)
جودة المنتج
المنتج يتحسن بشكل دائم ،وزيادة النتائج مع مرور الوقت
العروض الترويجية وعروض الوقت المحدود  /خصومات
مراحل ألفا وبيتا المغلقة والمفتوحة
- gamificationمن  Gaimin.ioتطبيق البرمجيات
رمز  GMRXعلى التبادالت المفتوحة في جميع أنحاء العالم
الدفع الحصري  Gaimin.ioوالمنصات المرتبطة بها عبر رموزGMRX
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مجانا للعب (استخدام)
البرنامج نفسه سوف يزيل أي حواجز أمام دخول المستخدمين المترددين  -ال بطاقة االئتمان أو معلومات باي بال المطلوبة ،والنتائج
الفورية .باإلضافة إلى ذلك ،ستركز  Gaimin.ioعلى جودة المنتج وتجربة المستخدم لضمان أن  Gaimin.ioيقف فوق جميع عروض
السوق األخرى لضمان اعتماد المستخدم .مرة أخرى ،يمكن الحفاظ على كل من هذه النقاط على المدى الطويل لضمان أن المستخدمين ال
تعتمد فحسب ،ولكن أيضا االستمرار في الحفاظ على والء ونشط المستخدمين  Gaimin.ioالبرمجيات.
الدعوه
من أجل تحويل المستخدمين النشطين والمخلصين إلى دعاة لـ  ، Gaiminسنقوم  /نستخدم األنشطة  /األدوات التالية:
-

جودة المنتج (والتي تشمل النتائج)
برنامج توسيع الشبكة
الحفز والحوافز

تحويل المستخدمين المخلصين إلى دعاة هو الهدف النهائي ألي عالمة تجارية . Gaimin.ioسيحقق ذلك من خالل جودة المنتج المتفوقة
مع التحديثات الدائمة (وبالطبع نتائج المستخدم) ،وبرنامج توسيع الشبكة ،باإلضافة إلى برمجة برامج  ، Gaimin.ioوالحوافز الملموسة
للمستخدمين النشطين المخلصين.
موجز
مع كل هذه الجهود المتكاملة في جميع قنوات االتصال ، Gaimin.ioوسوف تكون  Gaiminقادرة على الوصول إلى أسواقها المستهدفة
المحددة اقتصاديا وبكفاءة وفعالية على حد سواء في حياة على المدى القصير والطويل للمنتج والشركة.
باإلضافة إلى ذلك ،يركز كل نشاط على بناء عالقات عالية الجودة مع المستخدمين لضمان عمر طويل وصحي للعمالء.
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خارطة طريق:
المعالم واألهداف
2018المعالم المحققة :الدليل األساسي على المفهوم  /تشكيل الشركة
●
●
●
●
●
●

تشكيل الشركة :المملكة المتحدة  /وادي التشفير ،زوغ ،سويسرا
الفريق والشركاء والمستشارين االستراتيجيين في مكان (األلعاب والتسويق والتنظيمية ،بلوكشين)
وجود اإلنترنت (الموقع اإللكتروني ،وسائل التواصل االجتماعي ،إلخ)
الوثائق األولية( الطوابق ،واستخدام األموال ،litepaper ،خطة التسويق ،الخ)
تطوير البرمجيات :خطة "ألفا" اختبار
تأكيد طلب المستخدم :أسبوع ألعاب مدريد

إنجازات  2019إنجازات تحققت :التمويل ،الحضور ،المنظمات الدولية IEOs
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

استمرار التمويل الخاص
اختبار اإلصدار ألفا الكامل
إنتاج "تقرير ألفا" وكامل "ورقة بيضاء"
إطالق  GMRXعلى بلوكشينEOS
بدء العالقات العامة العدوانية (المجتمع ،وسائل االعالم االجتماعية ،والنشرات الصحفية)
االستعداد ل IEO.تأسيس وجود في آسيا
ركض اثنين من  IEOsناجحة الختبار تقبل السوق اآلسيوية
بدأت اإلصدار التجريبي من منصة
مذكرات تفاهم وشراكات وتحالفات
إضافة أعضاء الفريق الرئيسيين
تم بلوغ المرحلة األولى من هدف التمويل البالغ  1مليون دوالر

أهداف عام 2020
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

مبيعات الرمز المميز : IEO /القائمة الكاملة
تطوير اإلصدار التجريبي الكامل
اختبار بيتا خاصة وعامة
إطالق اإلصدار التجريبي
اقتناء المستخدم األولي
بناء المجتمع
إطالقMVP
مواصلة جمع التبرعات من القطاع الخاص
االستمرار في بناء العالمة التجارية
اقتناء المستخدم
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الفريق:
المؤسسون والالعبون األساسيون
يمكن العثور على قائمة أكثر تفصيالً من المتعاونين والتحالفات األخرى فيhttps://gaimin.io/

المؤسسون
قد عرف المؤسسون بعضهم البعض ألكثر من  15سنة فأكثر .بعد أن عمل الفريق معًا في العديد من البلدان عبر مختلف القارات ،يتمتع
بخبرة واسعة في حل المشاكل وإيجاد الحلول معًا.

 / CEOالمؤسس المشارك Martin Speight -
رائد أعمال من ذوي الخبرة ومستشار استراتيجية األعمال .أكثر من  28عاما الخلفية في المبيعات والتسويق.
مؤسس االستشارات التسويقية المتخصصة عبر اإلنترنت .خبرة محددة في العمل مع الشركات الناشئة على
.اإلنترنت التي تطور أنظمة وعمليات للنمو المخطط له

 / COOالمؤسس المشارك Clive Aroskin -
أخصائي عمليات ولوجستيات مع خبرة كبيرة في ريادة األعمال الناشئة .خبرة واسعة في برنامج اإلحالة،
.وتنمية المجتمع ،وإدارة األحداث

 / CPOالمؤسس المشارك Calvin Adamus -
الخالق مع معرفة المنتج .مستشار استراتيجي ،وبناء المجتمع المحلي وأخصائي برنامج اإلحالةGaimin .
.خبرة واسعة في تطوير المفاهيم حتى الواقع .متعدد اللغات
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 / CMOالمؤسس المشارك Andrew Faridani -
مؤسس أكبر وكالة رقمية محلية في كندا ،مع  18عاما من الخبرة ،ومتخصصة في اإلعالن عبر اإلنترنت،
والعالمات التجارية ،ووسائل اإلعالم االجتماعية .خبرة واسعة في إدارة الموظفين والعمليات التجارية والنظم
.والتحجيم والتطوير

 / CFOالمؤسس المشارك Robert van Schaik -
عاما من تكوين األعمال والخبرة اإلدارية ،وتأسست العديد من الشركات الناجحة على االنترنت .مستثمر 30
.ناشئ متخصص في التكنولوجيا والبلوكشين

 / CTOالمؤسس المشارك Buki Ben Natan -
معرفة واسعة بتقنيات البلوكشين وجميع جوانب تطوير منتجات تكنولوجيا المعلومات .خبرة واسعة مع
.تكنولوجيا البيانات الضخمة

الالعبون األساسيون
تطوير المنتجات Roman Golovakha - VP
مهندس برمجيات ومهندس مع  18عاما من الخبرة في مجال البحث والتطوير ،من المفهوم إلى المنتج.
أخصائي بلوكشين .أكثر من  15عاما من تطوير المهارات كمحترف ة .تسليم العديد من تطبيقات الجوال
والمواقع اإللكترونية والحلول السحابية للشركات الناشئة والمؤسسات الراسخة في مجال الترفيه والخدمات
.المصرفية والتلفزيونية

Shaun Martelly - CIO
متخصص في العالقات العامة والتسويق والخطابة وجمع األموال بنجاح للعديد من الشركات الناشئة ذات الصلة
.بالتكنولوجيا
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العالمات التجارية ومستشار المجتمع Beverley Warburton -
متخصص في العالمات التجارية ،واأللعاب ومستشار المجتمع الالعب .أكثر من  25عاما من الخبرة في
.مجال المبيعات المباشرة وتطوير وتنفيذ االستراتيجيات التشغيلية لدفع التوسع الدولي

محلل السوق Enrique Santos -
محلل سوق األسهم الفنية لمدة  18عاما .مؤلف  4كتب عن التحليل على أساس نظرية موجة إليوت ونماذج
أنماط فيبوناتشي .متخصصة في التداول اليومي على العمالت والعقود اآلجلة للمؤشر ،واالستفادة من األنظمة
.حول التحليل الفني والتداول المستقر استنادًا إلى أنماط السلوك البشري

Miguel Ferrero - CGO
ومؤسس شركة األلعاب VR Specialistمستشار األلعاب لألسواق اإلسبانية .خبير صناعة األلعاب،
 ،.مرشد األعمال ،مدرب بناء الفريق ،األلعاب ومنظم الحدث الرياضيVR/Aاإلسبانية و
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اإلضافة " :1تقرير ألفا"
تقرير مفصل مع استنتاجات من  Gaimin.io 100شخص برنامج اختبار
ألفا
مقدمه
قبل أن نبدأ هنا نظرة عامة غير تقنية للغاية لتطوير البرمجيات التي سوف تساعد على توضيح بالضبط أين نحن في هذه العملية.
تقدم البرنامج من خالل مراحل التصميم المختلفة قبل أن تصل إلى اإلصدار الذي يمكن أن تؤخذ إلى السوق .عادة ما يشار إلى هذا
اإلصدار األول القابل للتسويق باسم "الحد األدنى للمنتج القابل للتطبيق" (MVP).
قد تتضمن مراحل التطوير هذه بعض أو كل ما يلي اعتمادًا على تعقيد المشروع:
●
●
●
●
●
●

وثائق المتطلبات الوظيفية)(FRDs
وثائق تصميم البرامج)(SDDs
برنامج النموذج األولي لالختبار الداخلي
اختبار ألفا
اختبار بيتا
الحد األدنى من المنتجات القابلة للحياة)(MVP

و MVPهو عادة ما يرى المرء باسم "اإلصدار  "1.0من منصة البرمجيات .إنه سليم من الناحية التشغيلية ولكن ليس لديه جميع الميزات
والترقيات التي يتم إضافتها في اإلصدارات األحدث.

الفترة الزمنية الختبار ألفا
●
●
●
●

بدأ اختبار ألفا منصتنا في يوليو 2018
أغلقنا اختبار ألفا في أبريل من عام 2019
كان هذا  8أشهر كاملة ،والتي شملت  2أشهر من "إعداد" و 6أشهر كاملة من االختبار
تم ذلك على مرحلتين:
● تم تنفيذ المرحلة  1في األساس في المنزل مع نموذج أولي
●

تم فتح المرحلة  2للمستخدمين الخارجيين( ،األصدقاء والعائلة والمستشارين والمؤثرين في مجتمع األلعاب
والالعبين) ،وتوسعت إلى ما يزيد قليالً عن  100مستخدم في المجموع
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خالل فترة االختبار هذه ،جمعنا جميع البيانات الالزمة لتحقيق أهداف االختبار األولية ،والتحقق بشكل كامل من وظائف منصة برامجنا،
جنبا إلى جنب مع مفهومنا العام ونموذج عملنا.

أهداف اختبار ألفا
كان الهدف الكبير من اختبار ألفا هو تصميم وتطوير البرامج األساسية ،وجعلها تعمل وتسمح لنا بتوليد البيانات الالزمة لتعطينا "إثبات
مفهوم" تم التحقق منه لنموذج عملنا.
وهذا يعني على الفور أننا لسنا مجرد "فكرة" تجارية ،بدال من ذلك ،سنكون قد أظهرت بوضوح جدوى مشروعنا وأعطينا أنفسنا خارطة
طريق واضحة جدا لMVP.
أهداف اختبار ألفا التفصيلية:
●

بناء منصة برمجيات ،من القاعدة إلى الياء ،والتي من شأنها أن تسمح لنا بالتحقق من صحة وتأكيد معامالت
blockchainعلى "إثبات العمل( " (PoW) blockchainsتعدين ) blockchainوتوليد مكافآت المستخدم
المرتبطة بها.

●

جعل البرنامج يعمل مع مجمعات التعدين ذات الصلة وخوارزميات التعدين المرتبطة بها ،جنبا إلى جنب مع جميع
العمليات المرتبطة بها.

●

تحديد ثالث تشفيرات مختلفة ،واثنين من خوارزميات التعدي ،واستخدامها لتوليد مكافآت التعدين الحقيقية.

●

تحديد جميع مشاكل التحميل والتثبيت (بما في ذلك مشاكل جدار الحماية ومكافحة الفيروسات) ،وتحديد األعطال،
والعثور على (وحل) أكبر عدد ممكن من األخطاء وإنشاء قائمة من الميزات "المفقودة" ،وميزات المستخدم
المرغوب ة في اإلصدار المبكر.

●

تطوير عملية الصعود المستخدم األولية للسماح لنا لدمج تحميل سلس ،تثبيت وإعداد تجربة للمستخدم.

●

إعداد المعلمات الختبار بيتا ،والتي ستكون مرحلة االختبار الهامة التالية

●

ساعدنا من خالل إعطاء بيانات ومعلومات إضافية لإلنشاء النهائي لـ ( FRDsوثائق المتطلبات الوظيفية) للميزات
األخرى التي لم يتم تضمينها في اختبار  Alphaهذا.

●

ضمان ترميز البرامج ستعمل على السماح لتجميع بنجاح قوة معالجة  GPUلالستخدامات المستقبلية األخرى( مثل
تقديم ) CGIمما يعني أن لدينا
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ً
"دليال مستقبليًا" قدر اإلمكان من خالل ضمان تحقيق دخل متعدد الوظائف لقوة  GPUالمجمعة.
يمكن أن يكون نموذج األعمال
●

تأكد من أن البرنامج سيسمح بالتكامل المستقبلي لميزاتنا (الوحدات) المخطط لها األخرى بما في ذلك "محرك التعلم اآللي" ،
"برنامج توسيع الشبكة "،"Marketplace & Community" ،"Stablecoin Auto-Swap Mechanism" ،
وبالطبع "تكامل  Blockchainالكامل".

●

توسيع نطاق االختبار ليشمل ما يكفي من المستخدمين مع مجموعة كافية من التنوع في الموقع الجغرافي ،وسرعة االتصال
باإلنترنت ،وحدات المعالجة بنا ،وحدات المعالجة المركزية ،إصدارات ويندوز وتحديثات اإلصدار ،للسماح لنا أن يكون
اختبار الصلبة من النظام األساسي.

●

توليد بيانات كافية (مكافآت المستخدم من التعدين) لتمكيننا من إنشاء أرباح محاكاة بدقة على كال المستوى الفردي ،وعند
تضمين حسابات برنامج توسيع الشبكة ) ، (NEPإلثبات نموذج أعمالنا يعمل للمستخدمين وألنفسنا كعمل تجاري.

●

مالحظة :لدينا مكافأة  KPIمن  1دوالر  /يوم لتصنيف المستخدم على أنه "مستخدم نشط" ،لذلك كان هدفنا هو إثبات أننا
يمكن أن يجتمع هذاKPI.

●

توفير بيانات في العالم الحقيقي إلظهار الفرق بوضوح في مكافآت التشفير عن طريق اختيار التشفير أكثر ربحية إلزالة
األلغام ،وبالتالي التحقق من مفهوم عملية التعلم اآللي لدينا (والتي ستحدد القطع النقدية األكثر ربحية وتخصيص "معدل
التجزئة" وفقا لذلك) لضمان أقصى قدر من المكافآت اإلجمالية.

●

إلثبات أن المنصة يمكن تشغيلها بشكل مربح خالل فترة االختبار دون تضمين عموالت اإلحالة  ، NEPالقوة الشرائية
الرمزية الرافعة المالية ،مكافآت أعلى بكثير من استخدامات  GPUاألخرى مثل تقديم  CGI.انخفضت مكافآت التعدين
المشفرة بشكل كبير في السعر قبل فترة االختبار لدينا وظلت منخفضة ،على الرغم من ذلك ،كنا ال نزال قادرين على تعظيم
مكافآت التعدين مع القوة الكاملة للتعلم اآللي لدينا (سنها يدويًا) لتحديد التشفيرات المجزية للتعدين.

شروط مكافأة المستخدم األولية
●

تقرر أنه من أجل السماح للمطورين لدينا أن يكون الحرية الكاملة للعمل على البرنامج ،ونحن مكافأة اختبار ألفا لوقتهم
متصال منصتنا وليس مساهمتهم التجزئة.

●

لم يكن هناك أي ارتباط بين مكافآت ألفا اختبار ومكافآت التعدين الفعلية التي تحققت .في الواقع نحن فقط نقص نسبة
مئوية من المستخدم
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تجميع التجزئة لتعدين بلوكشين ،وكان مطلوبا معظم التجزئة الختبار تطوير المنصة.
●

في أي مرحلة من مراحل اختبار ألفا لم نحاول تحقيق أقصى قدر من المكافآت من التعدين .ولم يكن هذا هو الهدف.

●

لم يكن لدينا البرنامج أداء أي وظيفة أخرى( مثل تقديم) ، CGIونحن محدودة اختبار ألفا إلى التعدين بلوكشين.

مشاركة المستخدم
●

في المجموع ،شارك ما يزيد قليال على  100مستخدم في اختبار ألفا الرسمي ،من  12بلدا مختلفا .وقد ضمن ذلك
تحقيق هدفنا المتمثل في الحصول على بيانات اختبار واسعة بما فيه الكفاية.

●

كما هو مخطط له سمح لنا هذا الختبار مجموعة واسعة من أجهزة الكمبيوتر المختلفة ،مع إصدارات مختلفة من ويندوز
(في مراحل مختلفة من تحديثات ويندوز) ،جنبا إلى جنب مع مجموعة كبيرة ومتنوعة من وحدات المعالجة الشامل،
وحدات المعالجة المركزية ،وسرعات اإلنترنت ،الخ.

الخلل
●

تم اإلبالغ عن ما مجموعه  203أخطاء من قبل المستخدمين إما يدويًا أو باستخدام نظام اإلبالغ المدمج في األنظمة األساسية.
تم حل كافة بنجاح.

خوارزميات التعدين والتشفير
●

اختبرنا بنجاح اثنين من خوارزميات التعدين بلوكشين الرئيسية  (EthashوCryptonight).

●

قمنا بنجاح باستخراج ثالث تشفيرات مختلفة .اإليثيروم ) (ETHومونيرو ) (XMRو )،DubaiCoin (DBIX
والتي هي في األساس نسخة منETH.

● اخترنا  ETHو  DBIXإلظهار الفرق في إمكانيات الكسب عن طريق التعدين نفس النوع من التشفير بنفس الموارد ،وذلك
باستخدام نفس الخوارزمية ،على الرغم من أن كل تشفير مختلف له عوامل مختلفة تؤثر على مكافآت المستخدم (عمال التعدين
المتنافسين  ،وصعوبة التعدين ،والسعر ،وما إلى ذلك)
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●

خالل اختبار ألفا ،قمنا بالتبديل يدو ًيا بين التشفيرالذي نستخرجه ،مقلدًا ما سيفعله الذكاء االصطناعي (التعلم اآللي) تلقائيًا عندما
يتم دمجه في المنصة .لقد فعلنا ذلك من أجل إظهار الفرق في مكافآت التعدين (مقاسة بالدوالر األمريكي) عند توجيه معدل
التجزئة إلى التشفيرات المختلفة (في هذه الحالة  3فقط)  ،وبالتالي تقديم دليل واضح على قوة الذكاء االصطناعي لدينا في
زيادة كبيرة في المكافآت اإلجمالية من تعدينblockchain.

مكافآت تعدينBLOCKCHAIN
●

على الرغم من أننا لم نركض الختبار ألفا بهدف تعظيم المكافآت من تعدين  ، blockchainكان أحد متطلباتنا هو توفير
بيانات كافية في العالم الحقيقي للسماح لنا بحساب محاكاة الكسب الدقيقة.
كانت المكافآت في الساعة من الفترة األكثر ربحية من اختبارنا (في حين تحاول تحقيق أقصى قدر من العوائد) استنادًا إلى
متوسط  GPU (1070/1060حوالي  MH /s) 0.0516 20/15دوالر ًا لعملة مجزية أعلى قمنا باستخراجها)(DBIX

●

ومع ذلك ،فإن المكافآت في الساعة لكل من التشفيرات تختلف بشكل كبير عندما استخرجنا جميع البيانات ،وبدا مثل هذا:
 )Monero (XMRمتوسط الساعة  0.0300دوالر (بيانات غير كافية للتضمين) )Ethereum (ETHمتوسط الساعة  0.0218دوالرDubaiCoin (DBIX) -متوسط الساعة  0.0516دوالر

تكاليف الطاقة
تكلفة الطاقة المقدرة لتشغيل منصة  Gaiminفي الساعة.
هناك عدد ال يحصى من العوامل التي تحدد تكلفة الطاقة لتشغيل جهاز كمبيوتر األلعاب .والمقصود من هذا الحساب لتقديم متوسط معقول
ألن هناك ببساطة الكثير من المتغيرات لحساب بدقة عبر قاعدة المستخدمين العالمية( األلعاب لديها وجود كبير في أكثر من  100دولة وفقا
ألبحاث صناعة األلعاب)NewZoo
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Source: Newzoo

وتشمل العوامل التي تؤثر على تكلفة الطاقة (سعر كل كيلوواط/ساعة) على سبيل المثال ال الحصر:
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

الموقع :البلد والوالية
مزود/مورد الطاقة
درجة حرارة الغرفة التي تحدد استخدام مروحة للتبريد( .وبالمناسبة ،في غرفة باردة هذا يمكن أن تقلل في الواقع تكلفة التدفئة!)
السنة (يمكن أن تختلف األسعار حسب الشهر)
الوقت من اليوم (وقت الليل غالبا ما يكون أرخص)
الطلب على الطاقة في موقع معين؛ في فترات ارتفاع الطلب مقدمي الطاقة تميل إلى زيادة التكلفة ،في فترات انخفاض تكلفة
الطلب
نوع مصدر الطاقة والتغيرات في مصادر الطاقة من مزود
التغيرات في األحوال الجوية
التغييرات في سياسة الحكومة
نموذج والمواصفات من جهاز الكمبيوتر ،وحدة المعالجة المركزية ،GPU ،حجم الشاشة ،نوع وعدد من المشجعين ،الخ
ما هي التطبيقات الخلفية التي قد تكون قيد التشغيل (ماسح ضوئي مضاد للفيروسات وما إلى ذلك)
ممارسات الكمبيوتر سيئة :مثل رفع تردد التشغيل (شيء نحن ال نفعل)
ممارسات الكمبيوتر جيدة :الحفاظ على جهاز كمبيوتر في "الصحة" جيدة
نوع من تبريد الكمبيوتر (السائل؟) والتطورات التبريد في المستقبل

مع األخذ في االعتبار البحث من الروابط أدناه ،ومحاولة لمطابقة البيانات من ملفات تعريف المستخدم الخاصة بمختبري Alpha
(لتحديد الموقع ومواصفات الكمبيوتر الشخصي  GPU) 1070/1060 /حددنا متوسط تكلفة حوالي  0.034دوالر أمريكي (3.4
سنت دوالر أمريكي أمريكي) في الساعة لتشغيل منصة  Gaiminعلى جهاز كمبيوتر ألعاب متوسط المواصفات.
مراجع:
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https://en.wikipedia.org/wiki/Electricity_pricing
https://sites.google.com/site/evanmillsresearch/home/projects/gaming
https://www.pcgamer.com/how-much-power-does-my-pc-use/
https://www.pcmag.com/feature/365866/how-much-electricity-does-your-pc-consume/5
https://forums.moneysavingexpert.com/showthread.php?t=5675867
https://www.reddit.com/r/pcgaming/comments/9k08h9/how_much_does_a_gaming_pc_add_to_your_electric/
https://www.eia.gov/energyexplained/index.php?page=electricity_factors_affecting_prices

(يرجى أيضا االطالع على القسم أدناه من مديرنا الخاص وإحصائياته الشخصية)

الربحية األساسية
●

بناء على ذلك على األرقام المذكورة أعاله يمكننا التحقق من أن متوسط دخل التعدين بلوكشين ،وذلك باستخدام األكثر ربحية
من ثالث عمالت فقط الملغومة ،كان  0.0516$في الساعة

●

وكان متوسط تكلفة الطاقة  0.034دوالر في الساعة

●

وبالتالي كان متوسط الربحية  0.0176دوالر في الساعة( باستخدام ) DBIXلمستخدم عادي مع وحدة معالجة الرسومات
1070/1060

●

لو استخدمنا  ETHأو  XMRثم في كلتا الحالتين كنا قد فقدت المال قليال

●

تعكس هذه األرقام بدقة حالة تعدين  blockchainخالل هذه الفترة وتتناسب مع نتائجنا المتوقعة .معظم عمال التعدين حول
هذه الفترة أكدت هذه النتائج بأنها نموذجية

تحقيق لدينا  1دوالر أمريكي يوميا  KPIالمستخدم؟
 )1الذكاء االصطناعي (التعلم اآللي)
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Screenshot courtesy of https://whattomine.com/

كما رأينا من االختبار الخاص بنا ،فإن أحد العوامل الرئيسية في المكافآت الناتجة عن تعدين  blockchainهو اختيار العملة الفعلية.
مجرد مراجعة سريعة للموقع"WhatToMine.com/coins" ،تحت عالمة التبويب  GPUويمكنك أن ترى بنفسك مكافآت تقديرية
من العمالت المعدنية لوحدة معالجة الرسومات.
الفرق في النتائج مثيرة (في مئات في المئة)
أظهرت اختباراتنا الخاصة أننا يمكن أن نجعل  ٪237أكثر (مع نفس الموارد واستخدام خوارزمية التعدين نفسها) ببساطة عن طريق
إرسال معدل التجزئة لدينا إلى  DBIXمما كنا نستطيع عن طريق إرسال نفس معدل التجزئة إلىETH.
كنا نعرف هذا من أيامنا األولى في التحقيق في فكرة تعدين  blockchainهذه في أواخر عام  ، 2017وهذا المفهوم هو ما بدأ فكرة
Gaimin.
تحدد العديد من العوامل ربحية العملة المشفرة في أي نقطة زمنية واحدة ،وكان هدفنا هو تطوير  A.I.الذي يأخذ في االعتبار جميع
قادرا باستمرار على التبديل بين التشفيرلضمان تحقيق أقصى قدر من العوائد ،مع تحقيق التوازن بين جميع العوامل.
العوامل ويكون ً
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إذا استطعنا إنتاج  ٪237اختيار أكثر ربحية يدويا من ثالث عمالت فقط ،ثم بوضوح لدينا الذكاء االصطناعي ،وذلك باستخدام التعلم اآللي،
يمكن أن أؤكد لنا مكاسب ثابتة وأعلى بكثير من محاولة التعدين باستخدام أساليب التعدين التقليدية (اختيار عملة واألمل!)
خالل اختبارنا ،قمنا ببساطة بأداء ما سيقوم به  A.I.تلقائيًا ،ولكن من مجموعة مختارة من مئات التشفير ،وليس ثالثة  /كما فعلنا.

الخالصة :لقد أثبتنا أن عملية اختيار التشفير للتعلم اآللي ستنجح وهي قادرة على إنتاج مكافآت أعلى بكثير (بمئات المائة أكثر)
مما يمكن أن يمكن لتعدين التشفير التقليدي.
 )2برنامج توسيع الشبكة)(NEP
أحد العوامل التي تحد من تعدين التشفير هو مقدار قوة التجزئة التي يمكن أن تولدها لدعم جهود التعدين.
بشكل عام ،يجب على عامل التعدين االستثمار في المزيد من المعدات لزيادة معدل التجزئة ،وبالتالي زيادة مكافآت التعدين.
ومع ذلك ،في كل مرة يفعل ذلك ،يزداد استثماره ،كما تزداد تكلفة طاقته لتشغيل وحدات معالجة الرسوميات الجديدة ،مما جعل التعدين
صعبًا للغاية في األشهر الـ  12الماضية ،مع قيم التشفير وبالتالي المكافآت .التعدين ألسفل.
كان هدفنا ،كجزء من "التفكير البلوكشين الموزع" الحقيقي ،هو السماح لمستخدمينا بتوزيع الزيادة في  GPUوتكاليف الطاقة الناتجة عن
طريق السماح لهم بتكوين صداقات عبر لدينا "برنامج تمديد الشبكة"  -نظام إحالة بسيط حيث إذا أحلت أصدقاء ،فستكسب  ٪10من معدل
تجزئة هؤالء األصدقاء إلى األبد.
وال تنس أنك ال تدفع تكاليف الطاقة ألصدقائك المكفولين.
هنا يمكنك ان ترى محاكاة فيديو  1دقيقة من البرنامج قيد التشغيل عندما قمنا بإعادة إنشاء الشكل الذي ستبدو عليه مع مجموعة تم
تشكيلها باستخدامNEP
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محاكاة اإليرادات معNEP
أخذنا بيانات فعلية من فترة تجربتنا وأنتجنا الحساب التالي.

يمكنك أن ترى هنا أنه مع مجموعة من  150مستخد ًما تمت إحالتهم ،يعمل كل تعدين  4ساعات فقط في اليوم ،فسيتم مكافأة مستخدم
دوالرا
واحد بمبلغ 3.22
ً
صا في دولتنا الشمالية؟ على ثالثة مستويات ،أو ٪10؟
هل من الواقعي تصور  150شخ ً
نعم ،إذا أخذنا بعين االعتبار األرقام المشاركة في عالم األلعاب ،ولم يتم ربط أي مجموعة ديموغرافية أخرى بهذا العدد الكبير من
األشخاص ،فإننا نعتبر أن  150هدفًا يمكن تحقيقه بسهولة بالغة( .تم التأكيد عليه في أسبوع ألعاب مدريد ،انظر التعليقات أدناه)
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نخطط أن يكون لدينا العديد من المستخدمين الذين لديهم العديد من مضاعفات هذا الرقم ،حتى لو كان  ٪30فقط من هذا الهدف سيظل
دوالرا واحدًا في اليوم
يمنحنا مؤشر  KPIالخاص بنا والذي يبلغ
ً

الخالصة :يوفر  CIPلمستخدمينا القدرة على امتالك "آلة تعدين مثالية"  -يمكنك زيادة معدل التجزئة ،دون أي استثمار في
األجهزة ،وبدون زيادة تكاليف الطاقة .إذا اعتبرنا أن  A.I.يوجه كل هذا التجزئة اإلضافي لك إلى المكافآت األكثر ربحية،
وكل هذا يحدث بشكل سلبي لمستخدمينا ،إنها ح ًقا "آلة تعدين  blockchainالمثالية".
 )3النمو في مكافآت التعدينBlockchain
من المهم أن نالحظ أن اختبار ألفا أجري خالل "شتاء التشفير" ،عندما كانت مكافآت تعدين  blockchainمنخفضة جدًا ،أغلق اآلالف من
عمال التعدين ألنهم كانوا يخسرون المال.
على الرغم من ذلك ،ما زلنا قادرين على تحقيق الربح.
في ما يلي مخطط من  CoinMarketCap.comيوضح القيمة السوقية اإلجمالية لسوق التشفير مع المربع األحمر الذي يشير إلى
فترة اختبارAlpha.
من الواضح أننا اختبرنا في فترة غير مواتية ،وهو بصراحة أفضل حتى ألنه إذا تمكنا من جعل النظام يعمل في مثل هذه الفترة الصعبة،
فإنه يبشر بالخير للمستقبل.
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في عام  2017وأوائل عام  ، 2018مع تصنيفات تشفير أعلى بكثير ،تلقت صناعة التعدين بأكملها مكافآت أكبر بكثير .في الواقع ،كان
من الممكن تحقيق دوالر واحد في اليوم ببضعة جهود!

الخالصة :في حين أننا ال نستطيع التنبؤ وال حتى محاولة التنبؤ بالنمو المستقبلي ،فإننا نعتقد اعتقادًا راس ًخا أن اعتماد تقنية
 blockchainبشكل عام ال يزال في مهده وفترات فقط أكثر ربحية قادمة مع عودة معنويات السوق وارتفاع أسعار التشفير
لتعكس هذا..
 )4االستفادة من القوة الشرائية
بدا مستقبل blockchainواأللعاب ينمو م ًعا.
في الواقع ،تتجه اللعبة بالفعل نحو مستقبل  blockchainمن حيث تطوير اللعبة وملكية أصول اللعبة ،وهذا يعني أننا في وضع مثالي بين
الصناعتين.
إنها مسألة وقت فقط قبل أن تدمج شركات األلعاب طرق الدفع  blockchainبشكل كامل .فيما يلي بعض الروابط إلى المقاالت التي تقدم
معلومات حول هذا:
- https://coinjournal.net/guest-post-5-ways-blockchain-will-transform-the-gaming-industry/
- https://forbes.com/sites/darrynpollock/2019/05/06/blockchain-technology-can-give-billion-dollar-gaming-industry
- https://blockonomi.com/blockchain-games/

Here is a quote from the last article:
" واحدة من المزايا األكثر وضو ًحا للعمالت المشفرة لأللعاب هي فائدتها كشبكات دفع سريعة وآمنة.
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تُعد العمالت المشفرة مفيدة بشكل خاص للرياضات اإللكترونية ،وإنشاء الرموز المميزة األصلية في اللعبة ،والسماح بالمعامالت
الشفافة في البورصات الالمركزية"
فماذا يعني كل هذا بالنسبة لنا ،وماذا تعني "زيادة القوة الشرائية"؟
نحن نكافئ مستخدمينا برمز تشفير يمكنهم استخدامه لإلنفاق على سوقنا الخاصة في أصول األلعاب الرقمية.
دوالرا ،والتي ال يكلف
هناك هامش ربح ضخم على هذه األصول الرقمية .من الشائع جدًا بيع أصول ألعاب رقمية مقابل  2إلى 20
ً
إنتاجها سوى بضعة سنتات.
هذا هو مفتاح النجاح االستثنائي لـ  Epic Gamesمع  Fortnite:التخلي عن اللعبة مجا ًنا ،ثم بيع األصول الرقمية للمستخدمين على
هوامش عالية جدًا( .أنتجت  Fortniteأكثر من مليار دوالر في عامها األول من بيع مشتريات عالية الهامش في اللعبة).

نظرا ألنه يمكننا إنشاء أو الحصول على أصول ألعاب رقمية بسعر أقل من قيمتها "للبيع بالتجزئة" ،لدينا القدرة على
الخالصةً :
تمرير بعض أو كل هذا االختالف إلى مستخدمينا ،مما يسمح لنا باالستفادة من القوة الشرائية (ربما عدة مرات) .لم يتم أخذ أي
من هذا في االعتبار في حسابات هذا التقرير .الحظ أيضًا أن هذا ممكن فقط ألننا نتعامل مع أصول األلعاب الرقمية
ومستخدمينا هم العبون.
 )5استخدامات أخرى( مثال على عرض)CGI
لقد ركزنا هذا التقرير عمدًا على مكافآت تعدين  blockchain.ومع ذلك ،قد يكون االستخدام األقل ربحية لمعدل التجزئة بالنسبة لنا
كشركة تجارية في المستقبل.
هذا هو أحد األسباب الرئيسية وراء رغبتنا في التأكد من أن مفهومنا يمكن أن يعمل مع تعدينblockchain.
كان منطقنا بسي ً
طا:
“إذا تمكنا من تشغيل هذا النظام مقابل دوالر واحد يوميًا باستخدام تعدين  ، blockchainفي سوق تشفير منخفض ،تخيل فقط
عندما نبدأ في القيام بأكثر المهام إثارة ومكافأة مثل عرض”!CGI
تشير  CGIإلى "الصور التي يتم إنشاؤها بواسطة الكمبيوتر"  ،وأفالم مثل  Toy Storyأو  ، Avatarلن تكون ممكنة بدون الوصول
الهائل إلى قوة المعالجة لتقديم الصور في فيلم .في حالة الصورة الرمزية  ،كان 40,000المعالجات .
عندما نعتبر أنه يمكننا الوصول إلى إمكانات  400مليون  GPUمن األلعاب عالية الطاقة بين  1.3مليار كمبيوتر شخصي من مجتمع
األلعاب ،نبدأ في رؤية إمكانات قوة المعالجة التي يمكننا توليد واستئجار ،ثم ننقل الفوائد لمستخدمينا.
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الخالصة :ليس من السهل تقدير الدخل اإلضافي المتاح بدقة بفضل تقديم  ، CGIومع ذلك ،أعطاه مثال مدير العمليات أدناه
دوالرا في الساعة! مهما كانت األرقام ،من اإلنصاف القول أنها تفوق بكثير مكافآت التعدين الحالية.
أدناه 25.42
ً

مثال ملموس من رئيس العمليات
قام مدير العمليات  ،Clive Aroskin ،باختباره الشخصي خارج مرحلة اختبار  Alpha.فيما يلي نتائجه الشخصية من خالل تجربة
CGIفي تقديم الربحية.
تقرير من كاليف أروسكين ،الرئيس التنفيذي للعمليات:
"لقد عقدت العزم على التأكيد شخصيًا على التكاليف الفعلية للكهرباء الستخدام برنامج  Gaiminالخاص بنا باعتباره مدير العمليات في
شهرا مع وحدة معالجة جرافيكس ، GeForce GTX 1080 GI
الشركة .مع أخذ ذلك في االعتبار ،حصلت على آلة ألعاب عمرها 14
ً
تم تجهيز الجهاز بتبريد مياه  16 ،غيغابايت من ذاكرة الوصول العشوائي  ،وإمدادات طاقة  1000واط  ،ومعالج Intel Core i7 4.2
غيغاهرتز.
"لمدة  90يو ًما  ،قمت بتشغيل الجهاز بشكل انتقائي :لم يعمل أي تطبيق  ،فقد تم استخدامه مثل جهاز كمبيوتر عادي  ،أو معالجة جداول
وأخيرا تشغيل برنامجGaimin.
البيانات  ،أو المستندات ،أو العروض التقديمية ،ثم تشغيل األفالم أو تنزيل الموسيقى ومقاطع الفيديو،
ً
"خالل كل هذه الفترات  ،قمت بقياس استهالك الكهرباء باستخدام عداد رقمي موجود  ،تم استخدامه للفوترة  ،تم تركيبه ومعايرته قبل بضع
سنوات بواسطة شركة التوزيع.
"لقد كنت أراقب االستهالك اليومي الكامل لشقتي منذ عام  ، 2015األمر الذي يعطيني الكثير من التفاصيل حول االستخدام والتكلفة
والتغيرات .في األشهر الـ  18الماضية ،كان متوسط االستهالك اليومي بين  5.5و  7.0وحدة في اليوم.
"مع تشغيل كمبيوتر األلعاب بشكل طبيعي  ،زاد االستهالك بمقدار وحدتين في اليوم .ومع تشغيل كمبيوتر األلعاب لبرنامج ، Gaimin
زاد متوسط االستهالك اليومي إلى  14-12وحدة في اليوم  ،أي زيادة  4.5إلى  5وحدات يوميًا.
"بتكلفة  13.43بنس  /كيلوواط ساعة  ،أدى ذلك إلى زيادة  67.15بنس  /يوم لمدة  24ساعة  ،أو حوالي  20جني ًها إسترلينيًا في الشهر.
(األرقام بالجنيه اإلسترليني  -تم تحويلها إلى الدوالر األمريكي ،متوسط التكلفة كان  0.0355دوالر للساعة)
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https://bulb.co.uk/tariff/

 2018ديسمبر Bulb electricity tariff,

الخالصة :باستخدام مكافآت الساعة التي حصلنا عليها من خالل تعدين  ، DBIXومع مراعاة  GPU 1080من ، Clive
دوالرا في الساعة
كان هذا سيعطي  Cliveمتوسط ربح قدره 0.039
ً
CGIتقديم البحوث
مؤخرا ،قررت شخصيًا أيضًا التجربة من خالل عرض رسوم متحركة مدتها  5دقائق .تم تقديم الملف بواسطة استوديو رسومات محلي
"
ً
كمثال من العالم الحقيقي.
"مع نظام آخر له نفس وحدة معالجة الرسومات والذاكرة ووحدة المعالجة المركزية وإمدادات الطاقة مثل جهاز الكمبيوتر الخاص بي ،تم
تقديم الملف في  5ساعات ،ليصبح إجمالي المعالجة  10ساعات.
في "السيناريو الفعلي" ،كانت الفاتورة في الواقع  200جنيه إسترليني ،مما يعني أن كل جهاز كان سيحقق أربا ًحا بقيمة  100جنيه
دوالرا  /الساعة).
إسترليني  ،أو  20جني ًها إسترلينيًا  /الساعة (حوالي 25.42
ً
"يوضح هذا مدى نجاح عرض  CGIالمربح أكثر من استخراج البلوكشين عندما نبدأ في استخدام قوة  GPUالمجمعة لمستخدمي
Gaimin.ioلمثل هذه المشاريع.
"تجري حاليا مناقشات مع جامعة محلية لديها" قسم إنشاء ألعاب الفيديو "مع  70جهاز كمبيوتر متخصص في األلعاب.
"Gaimin.ioتخطط إلنشاء مشروع مشترك معهم للحصول على سيناريوهات حقيقية باستخدام منصة  Gaimin.ioلعرض الرسوم
المتحركة والزيارات المعمارية ومعالجة تنسيق  CGIللرسوم المتحركة القصيرة من  3إلى  5دقائق مع االستوديوهات الرسومات
المحلية.
باإلضافة إلى ذلك ،تم االتصال باستوديو إنتاج أفالم كبير بهدف تكليف  Gaimin.ioبمشاريع ،حقيقية أو متخيلة ،إلجراء تجارب
بالتعاون مع الجامعة.
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"هذه المناقشات جارية حاليًا ،لكن االستوديو أعرب عن اهتمامه بالتعاون المستقبلي لمجرد وجود جانب المركزي عالمي لنموذج أعمال
Gaimin.io.
"إن المشكلة األكبر لجميع استوديوهات إنتاج األفالم هي القرصنة والسرقة أثناء عرض الملفات االستعانة بمصادر خارجية .االستعانة
بمصادر خارجية ،إما إلى خوادم سحابية واحدة أو إلى مزارع عرض واحدة ،تخلق نافذة فرصة العتراض ملفات األفالم وهي مشكلة
كبيرة لهم ولجميع موزعي األفالم.
"باختصار ،تُظهر تجربتي الشخصية بوضوح اإلمكانات الهائلة لمشروعنا".

أسبوع ألعاب مدريد
على الرغم من أن هذا ليس جز ًءا صار ًما من اختبار ألفا ،إال أنني يجب أن أذكر أيضًا أنه في أكتوبر  ، 2018عقد Gaimin.io
موقفا ً في أسبوع ألعاب مدريد ،مما سمح لنا برؤية كيف سيقبل الالعبون مشروعنا.
فيما يلي النتائج ،ملخصة في فيديو مدته  3دقائق :
https://www.youtube.com/watch?v=E-5EOhJzLXk
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االستنتاجات النهائية الختبار ألفا
استنادًا إلى نتائج اختبار ألفا ،جنبًا إلى جنب مع القبول الموضح خالل زيارتنا ألسبوع ألعاب مدريد ،وخطة التسويق لمدير التسويق العام
لدينا  ،أندرو فريداني ،وردود الفعل اإليجابية للغاية بشكل عام من قادة عالم األلعاب ،و  blockchainواألعمال التي تحدثنا إليها في الـ
 16شه ًرا الماضية منذ إنشاء  ، Gaimin.ioنحن واثقون من أنه يمكننا تحقيق مؤشرات األداء الرئيسية الالزمة لتحقيق أهدافنا.

ما هي الخطوة التالية؟

“Gaimin.ioيقدم حالً بسي ً
ً
وفعاال للمشكلة العالمية المتمثلة في عدم كفاية طاقة معالجة الكمبيوتر ،من خالل حل أكبر مشكلة في
طا
الوقت نفسه ألكثر من  1.3مليار العب  ...مشكلة التمويل الذاتي لخبرتهم مجموعة".

لمزيد من المعلومات حول مشروع  Gaimin.ioأو بيع رموز ، GMRX
تفضل بزيارة  www.gaimin.ioواالنضمام إلى مجموعة Gaimin.io
Telegramالرسميةt.me/officialgaimin
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تنويه:
إخالء المسؤولية القانونية
الهدف من هذا الكتاب الفني هو تقديم مشروع  Gaimin.ioإلى األطراف المهتمة المحتملة التي ترغب في االنضمام إلى مجتمع
Gaimin.ioفيما يتعلق بأحداث مبيعات الرمز المميز لـ  Gaimin.io GMRX.وبالتالي ،ال يجب اعتبار المعلومات الواردة في هذه
الوثيقة شاملة وال تفترض وجود عالقة تعاقدية .الغرض منه هو توفير معلومات كافية ومناسبة وموضوعية للمشترين المميزين
المحتملين حتى يتمكنوا من تحديد ما إذا كان عليهم مواصلة التحقيق مع الشركة بقصد شراء رموز  Gaimin.io (GMRX) .وبالتالي،
ال ينبغي اعتبار أي شيء في هذا الكتاب الفني جز ًءا من نشرة إصدار أو من أي طلب أو طلب استثماري أو عرض للحصول على
أوراق مالية في أي والية قضائية.
لم يتم إعداد هذه الوثيقة وفقًا لقوانين أو لوائح أي سلطة قضائية ،وال تخضع لها ،والتي تهدف إلى حماية المستثمرين .قد تشكل بعض
التقديرات والبيانات و  /أو المعلومات األخرى الواردة في هذا الكتاب الفني بيانات تطلعية .تنطوي هذه العبارات و  /أو المعلومات
على مخاطر وشكوك معروفة وغير معروفة يمكن أن تتسبب في اختالف األحداث و  /أو النتائج الفعلية بشكل جوهري عن التقديرات
أو النتائج التي تنطوي عليها أو تُنقل في هذه البيانات التطلعية.
ال يجب اعتبار أي شيء يتم نشره مباشرة ً أو إعادة نشره بواسطة  Gaimin.ioأو إحدى الشركات التابعة لها أو شركائها بمثابة نصيحة
استثمارية .يتم تقديم المعلومات ألغراض تعليمية وترفيهية فقط .ال تقدم  Gaimin.ioبأي شكل من األشكال المشورة بشأن التفاوض أو
االستثمار .يرجى استشارة محترفك المرخص قبل إجراء أي معاملة أو نشاط أو استثمار تجاري أو مالي ،بما في ذلك أي استثمار يتعلق
باألفكار أو اآلراء المعرب عنها ،في الماضي أو الحاضر أو المستقبل ،من قبل الكيانات المذكورة أعاله وأي كيان مستقبلي قد تعمل
تحت الكيان األم .ال ينوي  Gaimin.ioالتعبير عن أو تقديم مشورة مالية أو قانونية أو ضريبية أو أي مشورة أخرى و  /أو أي استنتاج
تم إنشاؤه من البيانات التي أدلى بها أو على  Gaimin.ioلن يكون ال يعتبر محاميا في أي والية قضائية.
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