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Yönetici Özeti:

“TL; DR” Gaimin.io Projesinin Özeti
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 formüle etmeyi de
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 sınırlı hayati
kaynaklardır, bilgisayar işlem gücü de dijital dünyanın gerekli sonlu 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 talebi, mevcut biçiminde arzın karşılanamayan,
uygulanamayan ve mali açıdan savunmasız olduğunu kanıtlıyor.
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 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.
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Özet: Küresel Sorun, Küresel
Çözüm
“Dünya Bilgi İşlem Kapasitesinin Bitmesi”

23 Ocak 2018'de Davos'taki Dünya Ekonomik Forumu'nda konuşan Microsoft CEO'su Satya
Nadella, “dünyanın hesaplama gücü tükeniyor” dedi.

Courtesy of BBC: https://www.bbc.com/news/business-42797846

The Gaimin.io Project Whitepaper - Page 5 of 64

Özellikle A.I. gibi yeni teknolojiler için gerekli bilgisayar işlem gücünden bahsediyordu. (Yapay
zeka).
Aslında, daha sayısallaştırılmış bir geleceğe yönelik hızlandırılmış günlük yolumuza devam
ederken, bilgisayar işlem gücünün inanılmaz derecede yüksek değerli bir emtia haline
geleceği konusunda güvenle söylenebilir.
İşte tam anlamıyla her gün hayatımıza giren yeni teknolojilerin bazılarına hızlı bir bakış - ve
hepsinin çok büyük işlem gücüne ihtiyacı var:

● Yapay Zeka (tüm dallarında)
● Blockchain (işlemlerin onaylanması ve onaylanması için gereklidir)
● CGI ve 3D modelleme ile oluşturma, video kod dönüştürme ve düzenleme ve görüntü
işleme
● Artırılmış Gerçeklik, Sanal Gerçeklik (ve en son: Karma Gerçeklik)
● Holografi
● “Büyük Veri”, veri madenciliği ve işleme
● Bulut bilişim
● 3D baskı
● IoT (Nesnelerin İnterneti)
● RPS (Robotik Proses Otomasyonu),
● Gelişmiş bilimsel hesaplama simülasyonları
● PaaS, IaaS ve “süper bilgisayar” kiralamasını barındırma ve çalıştırma
Zaten işlem gücümüz tükeniyorsa, yukarıdaki listenin devam eden ilerlemesi için gereken ek
kaynağı düşünün.
Bilgisayar gücünden dış kaynak kullanmak yeni bir şey değil.
Birçok endüstri zaten dış kaynak kullanımı ve bilgisayar işlem gücü için cömertçe ödeme için
kullanılır. Online pazarlama ve e-ticareti örnek alın.

Genellikle küçük ve orta ölçekli bir şirketin e-ticaret departmanı, web barındırma, e-posta
hizmetleri (bültenler için), analiz yazılımı, ve çok daha fazlası, hepsi çok işlemci yoğun.

İşleme gücü kiralama eğilimi her geçen gün artmaktadır.

Öyleyse, bu mevcut ve gelecekteki talebi karşılamak için tüm bu işlem gücü nereden gelecek?

Bu sorunun çözülmesine yardımcı oluyoruz. İşte böyle ...
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Şu anda dünya çapında 1.3 milyar PC oyuncusu var. Yaklaşık 400 milyonu gelişmiş bir GPU
(PC oyunlarında kullanım için grafik işlem kartı) olarak kabul edilebilecek özelliklere sahiptir.
Bu ekran kartları, Nvidia'nın kurucusu, CEO'su ve CEO'su Jensen Huang tarafından “süper
bilgisayar” olarak tanımlandığı kadar güçlü bir işleme kapasitesine sahiptir. Kelimenin tam
anlamıyla dedi
“Her oyuncunun bilgisayarında bir süper bilgisayar var”
Böyle yüksek güçlü bir GPU genellikle her biri 500 dolara (ve daha yukarı) mal olabilir.
Bu, küresel oyun topluluğunun yaklaşık 200 milyar dolarlık yüksek güçlü bilgisayar işleme
donanımına sahip olduğu anlamına geliyor ve bu da günde ortalama 20 saatten fazla uykuda
kalıyor.
Araştırmamıza göre, bu bugün dünyadaki kullanılmayan en büyük işleme gücü arzını temsil
ediyor.
Gaimin.io'nun amacı, küresel oyun topluluğundaki 1.3 milyar oyun PC'sine ait olan bu geniş,
hareketsiz GPU işleme gücü kaynağını, hızla büyüyen, dünya çapında büyük işlem gücü
talebine bağlamaktır.
Oyuncular, doğrudan pazarda ve oyun ortaklıkları ağımız aracılığıyla oyun içi satın alımlarında
harcamak için kullanabilecekleri blockchain tabanlı bir kripto Tokeniyle “işlemci güç kaynağı
ağımıza” katılarak ödüllendirilecekler.
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Vizyon:

“Bilgisayar İşleme Gücü = Yüksek Değerli Emtia”
Küresel oyun topluluğunun hareketsiz bilgisayar kaynaklarını kullanarak dünyanın en güçlü,
merkezi olmayan süper bilgisayarını oluşturmak.

Misyon:

“Oyuncular İçin Pasif Otonom Para Kazanma”
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.
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Pazara Genel Bakış: Oyun Endüstrisi
“Gezegendeki En Büyük Eğlence Pazarı”

● Oyun küresel bir fenomendir ve 100'den fazla ülke önemli oyun faaliyetlerine sahiptir.
● Oyun 138 milyar dolarlık bir endüstri ve gezegendeki en büyük eğlence pazarı. Dünya
nüfusunun neredeyse a bir “oyuncu” dur.
● Newzoo oyuncu istatistiklerine göre: "Tüketiciler, dünyanın önde gelen eğlencesi haline
geldiği için oyuna her zamankinden daha fazla harcama yapıyor."
● “Esports” un (oyun yanlısı), şu anda yıllık% 33 büyüme oranıyla geleceğin 1 numaralı
eğlence sporu olacağı tahmin ediliyor.
● VR ve AR oyunları 4-5 yıl içinde potansiyele ulaşacak şekilde ayarlandı, bu daha yüksek
güçlü GPU'ları destekliyor
● Bugün dünyada tahmini 1,3 milyar oyun bilgisayarı var ve bu rakamlar artıyor.

The Gaimin.io Project Whitepaper - Page 9 of 64

Ürüne Genel Bakış:
The Gaimin.io software platform has been designed to aggregate user processing power (hash
rate or hash power) from the user’s GPU (graphics card) and direct to this processing power to
potential monetization options including the two main initial methods of:
- Blockchain işlemlerini onaylama ve doğrulama (blockchain - madencilik)
- CGI renderinga
Bir kullanıcı (oyuncu), kendi bilgisayarlarının işlem gücünü “Gaimin.io Processing Power
Supply Network” e GMRX yerel Gaimin.io blockchain Tokeni aracılığıyla bağlayarak
ödüllendirilir ve Gaimin.io topluluğunda “kullanıcı için” -kullanıcı ”işlemleri (satın alma, satış,
kiralama) ve Gaimin.io pazarında dijital oyun varlıklarını satın almak için kullanılır.
Yazılımı mevcut Alfa aşamasına geliştirmek ve platformu gerçek dünya verileri ile test etmek
için geliştirme ekibi, para kazanma için tamamen blockchain madenciliğine odaklandı.
Bu, Gaimin.io'nun konsepti, proje kavramını doğrulamak için yeterli gerçek dünya verileri
sağlayan 100 kullanıcılı Alfa testi ile tam olarak test etmesini sağladı.
(NOT: Alfa test raporu bu Teknik Dokümana Zeyilname olarak eklenmiştir).
Bu ürün bölümünün geri kalanı Gaimin.io platformunun blockchain madenciliği yoluyla
kullanıcı işleme kaynaklarından nasıl para kazanacağına adanmıştır.
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Ürün Özellikleri: Aşama Bir
“Monetization Through Blockchain Mining”
Platform geliştirmemizdeki “Birinci Aşama” da para kazanmaya odak noktası blockchain
madenciliğidir. Platform geliştirme “Aşama İki” ve ötesi, CGI oluşturma gibi GPU ile ilgili diğer
kullanımları içerecektir. Teknik İncelemenin bu bölümü özellikle blockchain madenciliğine
odaklanacaktır. Platformun, blockchain madenciliği yapmak için zaten başarılı bir Alfa test
sürecinden geçtiğini lütfen unutmayın. Test bilgileri ve sonuçları aşağıda yer almaktadır.
1) Why focus on blockchain mining?
Blockchain Büyüme İstatistikleri / Göstergeleri
● 2009: Bitcoin (dünyanın ilk blockchain teknolojisinin uygulaması), şifreleme kullanılarak
bağlanan ve güvence altına alınan kayıtların / blokların bir listesi.
● Madencilik, bir blockchain'deki işlemleri doğrulama ve onaylama işlemidir.
● Bir Proof of Work blok zincirine hasp gücü sağlamanın ödülü para biriminin kendisidir.
● Madenciler olmadan blok zincir olamaz (bir blockchain, işlemleri doğrulama ve onaylama
ve işlemleri blockchain'e ekleme işlemine ihtiyaç duyar).
● Yüksek derecede teknik bilgi ve beceri ile sürekli etkin bir madenci olmak için gerekli olan
sürekli yönetim, bakım ve yükseltmeler vardır.
● Şu anda piyasada yaklaşık 900 GPU'luk değiştirilebilir kripto para bulunmaktadır.
● Küresel varlıklarda 200 trilyon dolarlık bir oran, blockchain ekosistemine geçecek ve
blockchain madencileri için talep yaratacak şekilde ayarlandı.
● İlgili her 10 şirketten 6'sı: Samsung, Oracle, Microsoft, Walmart, Visa, Nestle, JP Morgan,
Amazon, vb. (IBM'in artık blockchain ürünlerine adanmış 1000'den fazla çalışanı var.)
● Sürekli olarak blockchain teknolojisinin küresel hükümet tarafından kabul görmesi.
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● Kurumsal düzeyde altyapı oluşuyor (CBOE ETF, BAKKT, NASDAQ, JP Morgan ticaret
masaları, vb. Genel yatırımcıların benimsenmesini gösterir).
● “Blockchain, önümüzdeki on yıl içinde düşünebileceğimiz en büyük fırsat setidir” -Bob
Greifeld, NASDAQ Yönetim Kurulu Başkanı ve Eski CEO'su.
● Blockchain madencileri için büyük bir talep var ve blockchain teknolojisinin kitlesel
olarak benimsenmesi arttıkça bu talebin hızlanması bekleniyor.

2) Neden Oyuncular Kullanıcı Olarak Odaklanmalı?
Yukarıdaki noktalarda belirtildiği gibi, oyun endüstrisi bugün dünyanın en büyük eğlence
endüstrisidir ve her şey büyümeye devam edeceğini göstermektedir.
Oyun endüstrisindeki bariz büyümeye ek olarak, oyuncular Gaimin.io platformu için
kullanıcılar olarak ideal demografik özellikler.
İşte nedeni:

● Tüketici düzeyindeki oyun bilgisayarları, üst düzey tüketici sınıfı CPU'lar ve GPU'lar
nedeniyle kriptografi bulmacalarını çözmede etkilidir ve yüzlerce kripto madenciliği için
idealdir.
● Çevrimiçi oyun, özel olarak özel sohbet platformları aracılığıyla yüksek oranda bağlanan
oyuncularla sosyal bir deneyimdir, oyuncu demografisi de yüksek sosyal medya etkinliğine
ve çevrimiçi erişime sahiptir ve topluluk hissi ile birlikte, bu popüler oyun deneyimlerinin hızlı
viral büyümesine izin verir ve viral büyüme sağlama olasılığı yüksek
● PC oyuncuları teknoloji konusunda bilgili bir demografidir ve dijital para, duygusal para
birimi ve sınırlı tedariki olan sanal varlıklar kavramını tam olarak anlar. Oyun demografisi ile
kripto para birimlerinin kullanıcı evlat edinme demografisi arasında da önemli bir çakışma
vardır.
● Çevrimiçi olan her şeyi ilk uygulayanlar: Oyun topluluğu, dünyanın geri kalanından on yıl
önce duygusal para birimi, çevrimiçi altın, dijital jetonlar, oyun içi öğeler ve diğer dijital
varlıkların değerini benimsedi. Oyun endüstrisi, genel olarak, blockchain teknolojisini
benimsemenin önde gelen endüstrilerinden biri olduğundan, oyuncuların kitle kriptolarının
benimsenmesinde öncü olabilecekleri tahmin edilmektedir.

3) Bir Oyuncu Neden Gaimin.io Platformunu Kullansın?

The Gaimin.io Project Whitepaper - Page 12 of 64

Gaimin.io platformu, oyuncuların en büyük sorunlarından birine bir çözüm sunar; oyun
deneyimlerini nasıl finanse edebileceklerine dair. İndirmek, kurmak ve kullanmak ücretsizdir.
Kullanıcının hiçbir zaman ödeme bilgisi girmesi gerekmez.
Bir ödeme aboneliği vardır, ancak yalnızca ödülleri “kazanan” kullanıcılara uygulanır,
kazanılan ödüllerinin sadece bir kısmıdır ve otomatik olarak oyuncunun cüzdanından
GMRX Tokenlerinde ödenir. Bu nedenle, yazılımın kullanımı etkin bir şekilde ücretsizdir.
Bir Oyuncunun “Büyük Sorunu”:

- Oyun pahalı bir hobidir. Yerleşik eskimiş, yeni oyunlar ve oyun içi satın alımlar için
devam eden maliyetlere ek olarak donanım ve yazılıma sürekli yükseltme anlamına gelir.
- Tipik maliyetler arasında oyun bilgisayarları ve aksesuarları, oyunlar ve ilgili oyuna özel
maliyetler bulunur. Tipik bir oyun kurulumu, devam eden ve sürekli oyun içi satın alımlar
dahil olmak üzere 2000 $ 'a mal olabilir.

Oyuncular için Gaimin.io Çözümü:
Oyuncular, genellikle boşta olan çok güçlü ve değerli bilgi işlem kaynaklarına sahiptir.
Gaimin.io platformu kullanılmadığında bu kaynakların otomatik, pasif olarak para
kazanılmasına olanak tanır.

- Oyuncular, pahalı oyun bilgisayarlarına güç veren GPU “yongalarına” önemli miktarda
yatırım yaparlar. Yine de hardcore “Fortnite” oyuncuları bile oyun donanımlarını her günün
önemli bir kısmı için boşta bırakma eğilimindedir. Bu, GPU işleme yetenekleri gibi yüksek
güçlü kaynaklara sahip oldukları ve her gün (ortalama) çok sayıda boşta oturdukları
anlamına gelir, bu da pasif para kazanma için mükemmel bir fırsat sunar.
- Gamer'ın PC'si, işlem güçlerinin para kazanmaya hazır olan “Gaimin.io Processing Power
Supply Network” ile kolayca birleştirilmesini sağlayan yüksek hızlı bağlantılarla İnternet'e
bağlanır.
- Gaimin.io daha sonra, oyun performansını etkilemeden kullanılmadığında bu GPU
gücünden para kazanabilir ve oyuncuyu, oyundaki öğelere doğrudan harcanabilir Gaimin.io
yerel GMRX kripto Tokeni şeklinde satın alma gücü ile ödüllendirebilir. yerleşik dijital pazar
ve çevrimiçi topluluk.
- Oyuncular kişilerini sohbet ve sosyal medya ve oyun “kanalları” aracılığıyla Gaimin.io “Ağ
Genişletme Programı” yönlendirme sistemi aracılığıyla kullanabilirler ve bahsettikleri
herkesin karma güç katkısının devam eden% 10'u ile ödüllendirilebilirler. Sadece 10 ek
oyuncuya atıfta bulunarak, bu, kullanıcıların karmaşasını ve buna bağlı olarak ödüllerini
etkili bir şekilde iki katına çıkarır.
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- Oyuncu tarafından sürekli çaba veya bilgi gerekmez. Bir oyuncu sadece Gaimin.io
platformunu indirip yüklemeli ve bazı arkadaşlarına söylemelidir! Bilgi gerekmez. A.I. para
kazanmanın tüm yönlerini ele alır.
- Yazılım, oyuncunun GPU'sunun ne zaman kullanılmadığını algılar ve kaynağı “Gaimin.io
Processing Power Supply Network” e bağlayarak otomatik olarak etkinleşir. Oyun için
GPU'ya tekrar ihtiyaç duyulduğunda, yazılım otomatik olarak bağlantıyı keser ve girer
"uyku modu." Bu nedenle yazılım hiçbir zaman oyun oynarken oyuncunun PC performansını
etkilemez.
- Masaüstü yazılımı, oyuncuyu görsel hedeflerin (piyasadan satın alma ve bunları elde
etmek için gereken süre) kullanımından ve oyunlaştırmadan oluşan “fonksiyonel madencilik”
yoluyla aktif olmadığında bilgisayarını açık bırakmaya teşvik eder.
(anında tatmin) ödülleri. Bu stratejilerin her ikisi de genellikle oyun endüstrisinde büyük bir
başarıyla kullanılmaktadır.
- Gaimin.io yazılımı, kullanıcının oyun bilgisayarında en popüler çevrimiçi oyunlardan daha
fazla bozulmaya neden olabilecek bu tür uygulamaları hız aşırtmaz veya kullanmaz.

4) Gaimin.io Blockchain Madencilik Yazılım Platformu

The Big Problem With Crypto Mining
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- Kripto madenciliği karmaşıktır ve kapsamlı bilgi ve çok önemli bir öğrenme eğrisi gerektirir.
- Tipik olarak bir kullanıcının hangi yazılımı kullanacağına karar vermesi, hangi madencilik
havuzlarını seçmesi, her madencilik havuzu için hesaplar ve profiller kurması, hangi madeni
paraların madenciliğine karar vermesi, birden fazla güvenli cüzdan indirmesi, güncellenmesi
ve yedeklenmesi, öğrenmesi gerekir nasıl saklanır
"Özel anahtarlar" güvenli, "madencilik teçhizatı" korumak ve yönetmek ve tabii ki kendi kişisel
karma güç katkısı ile sınırlıdır.
- Bu, kripto madenciliğini ortalama bir oyuncu için ilginç değil.
- Kripto madenciliği, genel pazarın benimsenmesi için çok karmaşık olmaya devam ediyor ve
hash gücünün “süper hashpower” madencileri tarafından aşırı merkezileştirilmesine olanak
tanıyor. Bu, kötü niyetli bir kullanıcı veya grup tarafından% 51 saldırıya maruz kaldığında
güvenliği ve sonuçta tüm blok zincirini tehdit eder.
- “İş Kanıtı” (PoW) blok zincirlerinin gerçek avantajı, gerçekten dağıtılmış madenciliğe
benzersiz bir şekilde bağımlı olmalarıdır. Blockchain'de ne kadar düğüm / blok olursa, o
kadar güçlü olur. Bununla birlikte, PoW madenciliği, büyük madencilerin muazzam hash gücü
nedeniyle aşırı merkezileşiyor. Bu büyük madencilerden biri veya bir grup, blok zincirindeki
blokların% 51'ini koordine edip etkili bir şekilde 'sahip' ise, tamamen ele geçirebilirler. Piyasa
şu anda açıkça konsolidasyona yöneliyor ve birkaç madencinin konsensüs üzerinde aşırı
etkiye ulaşma tehlikesi gerçek ve zaten tüm blok zincirlerinin devralındığı birkaç vaka
çalışması gördü.
- PoW madenciliğinin aşırı merkezileştirilmesi, bugün blockchain ekosistemini tehlikeye
sokan ana sorunlardan biridir ve bir çözüm yerine getirilene kadar geleceğe doğru yapmaya
devam edecektir.

Kripto Madenciliğine Gaimin.io Çözümü
- Basit Windows indirmek ve yüklemek yeni nesil yazılım, tamamen önceden yapılandırılmış,
A.I. (Makine Öğrenme) her şeyi yönetir.
- Madencilik havuzu seçimleri, kripto para seçimi, “istikrarlı paraya” otomatik dönüşüm (kripto
para birimi oynaklığını önlemek için) ve sürekli yönetim kullanıcı için otomatik olarak ele
alınır.
- Platformun “makine öğrenimi kural motoru” otomatik olarak bir kripto paraların karlılığını
(zorluk, fiyat, pazar derinliği, vb.) Etkileyen tüm faktörleri izler ve karma oranının sürekli
olarak en karlı kriptolara yönlendirilmesini sağlar. Oyuncunun yönetimine gerek yoktur.
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- Ağ Genişletme Programı, kullanıcının diğer kullanıcıları yönlendirmesini ve karma gücünü
kendi katkılarının ötesine genişletmesini sağlar.
- Madencilik ödülleri, oyuncuya doğrudan dijital oyun varlıklarını satın almak için
kullanılabilen Gaimin.io yerel GMRX Tokeni şeklinde verilir.
- Tüm bu süreç aynı zamanda oyunlaştırılır ve oyuncuya belirli madencilik “mikro kilometre
taşları” na ulaştıklarında oyundaki öğelerin ve diğer dijital varlıkların “damlalarını” verir.
- Sonuç, dünyanın ilk tam dağıtılmış ve otomatik blok zinciri madencilik ağı, oyun sınıfı
donanım ve A.I. güçlendirilmiş yazılım. Buna ek olarak, ağ kendi güç kaynağı için ödeme
yapar ve kendi bakım ve sürekli yükseltmelerini sağlar.
- Aşırı merkezileşme sorununu çözmek için, genel madencilik ekosistemine daha fazla
dağıtılmış madenci eklenmelidir. Gaimin yazılımı gerçekten küresel olduğu için, çözüm
dünyanın dört bir yanından yeni ve karşılıklı olarak ayrıcalıklı madencilerin madenciliğe
katılmasını sağlayacak. Bu nedenle, bu madenciliği kontrol etmek için tek bir kişi veya grup
ile sınırlamamak veya tek bir yetki alanı altında olmamak. Bu, Gaimin’in yeni nesil madencilik
yazılımı aracılığıyla oyun bilgisayarlarından yararlanılarak gerçekleştirilir. Proof of Work
madenciliği yapmak için dünyanın dört bir yanından yüz milyonlarca oyun bilgisayarını
birbirine bağlayan Gaimin, aşırı merkezileşmenin geçmişte kalmasını sağlayabilir.
- Bu (potansiyel olarak) yüz milyonlarca oyun PC'sinin kullanılmayan hesaplama gücünü bir
araya getirerek, Gaimin Ağı, birden fazla blok zincirini etkili bir şekilde ve verimli bir şekilde
benimseyip koruyabilir ve böylece blok zincir ekosisteminin güvenliğine etkili bir şekilde
katkıda bulunabilir.
- Gaimin.io yazılımı, 1.3 milyar güçlü oyun topluluğu içinde blockchain madenciliğinin genel
olarak benimsenmesine izin veriyor.

Yazılım Platformu Aşağıdaki Unsurlardan Oluşur:
1. “Blockchain Madencilik Yazılımı”
(a) İndirilebilir Windows PC kullanıcı masaüstü yazılımı ve kullanıcı cüzdanı
(b) Güç toplama ve yönetimi için yönetici platformu elde etme
(c) “Machine-Learning” kural motoru ile Blockchain madenciliği uygulaması
2. Mobil yönetim için mobil uygulama (Android / IOS)
3. Madencili sikke "istikrarlı sikke" sürecine otomatik dönüşüm
4. Ağ Genişletme Programı (NEP) - yerleşik yönlendirme sistemi
5. Çevrimiçi Topluluk ve Pazar Yeri
6. Blockchain entegrasyonu
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Anahtar Ürün Özellikleri:
GPU İşleme Toplama, Blockchain Madencilik Yazılımı ve Yönetici Yönetimi
- Basit Windows tarzı indirme ve yükleme
- Kurulum sırasında yöneticiye bağlanır ve tamamen otomatik olarak yapılandırılır
- Windows açılışında otomatik başlatma
- Oyun deneyimini etkilememek için otomatik uyanma ve uyku
- Optimum kripto madenciliği sürecini destekleyen tam “Makine Öğrenim Kuralları Motoru”,
karlı madenciliği etkileyen tüm faktörlerin dikkate alınmasını ve en karlı paraların her zaman
çıkarılmasını sağlar (“whattomine”, zorluk, ödüller, pazar derinliği, mevcut GPU'lar gibi
benzer hesaplamalar) , madencilik havuzları vb.), daha büyük kripto madenciliği
alternatiflerine izin veren tam madencilik algoritması seçenekleri. Süreç sürekli ve devam
ediyor.
- Sorunsuz arka plan işlemi mayınlı kriptoları istikrarlı paraya dönüştürür (SC)
- Arka plan işlemi, kullanıcıyı GMRX'te ödüllendirir (geçerli SC / GMRX dönüşüm oranında)
- Otomatik güncelleme özelliği
- Kolay güvenlik duvarı, antivirüs kullanılabilirliği
- İndirme sitelerinden güvenli, "onaylar"
- Şartlar ve koşullar (yasallık) kabulü
- Görsel olarak çekici, oyun kullanıcısı demografisi için uygun
- İşlevsel madencilik, oyun varlığı hedeflerinin görselleri ve ulaşmak için zaman
- Oyunlaştırma ödülleri, mesafe (zaman madenciliği, karma katkısı, NEP teşvikleri)
- Madenci ve NEP madenci temsili için zenginleştirilmiş grafik arayüzü
- Kullanıcının tüm verileri için hesap bölümü (ad, e-posta, telefon, Insta, anlaşmazlık, hangi
oyunları oynadıkları, sahip oldukları PC, tüm aksesuarlar vb.)
- İletişim için push bildirimleri
- Dahili viral paylaşım seçenekleri (Discord, Skype, Whatsapp, Telegram, Instagram)
- Tüm işlemler, GMRX Tokeni ve varlık depolama için yerleşik cüzdan
- Topluluk ve Pazar Yeri ile sorunsuz entegrasyon

Mobil Uygulama (Android / IOS)
- Kullanıcıların hesaba giriş yapmasına ve tüm hesap bilgilerine erişmesine izin verir
- “Topluluk ve Pazar Yeri” ile entegrasyon, tam etkileşime ve satın alma / satma /
kiralamaya olanak tanır
- Web sitesi görünümünü temsil etmek için grafik olarak geliştirildi
- Ağ Genişletme Programı için kolay viral paylaşım sağlar
- Madencilik ağı için grafiksel gösterim
- “İşlevsel madencilik” için grafiksel gösterim
- Tam işlem seçenekleri için sorunsuz cüzdan entegrasyonu
Mayınlı madeni para otomatik olarak 'istikrarlı madeni para' işlemine dönüştürme
- Mayınlı paraları değişim API'sini kullanarak istikrarlı paraya otomatik olarak dönüştüren arka plan
işlemi
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- Şirket cüzdanlarında depolanan istikrarlı paralar
- Kullanıcı istikrarlı paraları için GMRX Tokeniyle
ödüllendirildi
- Hepsi cüzdanında sadece GMRX'i gören kullanıcı için
sorunsuz
Ağ Genişletme Programı (NEP) - yerleşik yönlendirme sistemi
- Kullanıcı madenci ağının basit ve kolay (viral) genişlemesine izin verir
- Bireysel kullanıcıların karma katkısını kolayca artırmasına ve ödülleri artırmasına olanak
tanır
- Kullanıcı 3 seviyede belirtilen kullanıcı karmasının% 10'unu kazanır
- Sadece 10 yeni yönlendirme 1 ek GPU katkısına eşittir, sadece 100 referans (3
seviyeden fazla) 10 ek GPU katkısına eşittir
- Yazılım madenci NEP ağının basit bir şekilde görüntülenmesini sağlar
- Kolay ulaşılır, aylık minimum gereksinim karmanın “aktif kullanıcı” olmasına katkıda
bulunmuştur (TBD)
Online Community and Marketplace
- GMRX kripto tokeni ile çalışan, blockchain tabanlı, kullanıcıların ödüllerini oyun satın
alımlarında harcayabilecekleri dijital pazar.
- Büyük yarar ve benimsenmesi ve bu nedenle GMRX jetonuna talep.
- Tamamen akıllı sözleşme destekli.
- Topluluk ve pazar yeri birlikte çalışır
- P2P (kullanıcıdan kullanıcıya) işlemlere izin verir (dijital oyun varlıklarını satın al / sat /
kirala)
- GMRX jetonlarının doğrudan Gaimin.io'dan satın alınmasına izin verir
- Gaimin.io ve iş ortaklarından dijital oyun varlığı işlemine izin verir
- Tam topluluk etkileşimi, kullanıcı zorlukları, yarışmalar, ödüller, turnuvalar, sosyal kanıt,
etkinlikler, oyunlar, ödüller, kullanıcı tanıma.
- Yerel GMRX jetonundaki tüm işlemler
- Topluluğun gücü müşteri sadakatini arttırır, kullanıcı elde tutma oranını artırır ve büyük
marka bilinirliği yaratır.
- Topluluk, marka, kimlik ve prestij oluşturmak için e-spor ekibinin planlı sponsorluğu için bir
temel oluşturur.
Herkese açık EOS blockchain entegrasyonu
- Gaimin.io GMRX Tokeni EOS genel blok zincirinde yayınlandı
- EOS blockchain ve yerel GMRX token güç işlemleri
- EOS Blockchain, işlemler için bir defter görevi görür
- Tüm ayrıntıları aşağıda “EOS Blockchain'i Neden Seçmelisiniz” ve “EOS Blockchain
Entegrasyonu ve Ayrıntılı Blockchain Tasarımını Kazanma” bölümünde bulabilirsiniz.
Mevcut Yazılım Geliştirme Durumu
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Bugüne kadar, (a) ve (b) yazılımları Alfa aşamasına geliştirildi ve 12 kullanıcıya yayılmış 100
kullanıcı tarafından kapsamlı bir Alfa test aşamasında test edildi.
Bu testten elde edilen sonuçlar ve sonuçlar Gaimin.io konseptini ve iş modelini tam olarak
doğrulamaktadır.
(NOT: Alfa test raporu bu Teknik Dokümana Zeyilname olarak eklenmiştir).
Aşağıda kullanıcı yazılımı ve yönetici platformundan çeşitli ekran görüntüleri bulunmaktadır.
Ana Kullanıcı Ekranı

Ayarlar
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About Gaimin
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Help

Rewards
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5. Teknik Notlar
Gaimin.io yazılımı, küresel olarak dağıtılmış oyun topluluğunun büyüklüğü ve demografik
özellikleri nedeniyle geniş çapta benimsenmesi için geliştirildi. Bunu akılda tutarak, anahtar
faktörler güvenilirlik, hız, ölçeklenebilirlik, güvenlik, depolama ve verimde verimlilik ve
blockchain madenciliğinin “birinci aşaması” ötesindeki kullanımlar için gelecekteki
uyarlanabilirliktir (gelecekteki kullanımlar CGI oluşturma ve diğer GPU ağır süreçlerini içerir).
Aşağıdaki notlar sadece bazı teknik bilgiler ve kullanılan kilit teknolojilere kısa bir bakış
niteliğindedir. Daha ayrıntılı bir inceleme ve devam eden ürün güncellemeleri için web sitemizi
ziyaret ettiğinizden emin olun.
Masaüstü teknolojileri
- Geliştirme boyunca kullanılan dil: Java 8
- Kullanılan çerçeveler: JavaFX & Spring
- Desteklenen İşletim Sistemi: Windows 8,8.5,10
3. taraf yazılımların Blockchain madenciliği kullanımı:
- Monero madenciliği için XMRStak
- Madencilik için Ethminer
Ethereum
OOP ilkelerini kullanarak geliştirme (Nesneye yönelik programlama)
Hangi veritabanları ve neden?
- Kullanılan veritabanı: Postgresql 10
- Sebep: PostgreSQL sunucusu büyük veri hacimlerini daha
kısa sürede.
GUI / WEB teknolojileri
- Açısal 7 - Ön uç çerçeve
- Açısal Malzeme 7.1 - Kullanıcı arayüzü çerçevesi
- Açısal Animasyonlar 7.1 - Animasyonlar için
- Açısal Http 7.1 - HTTP istekleri için
- Açısal Yönlendirici 7.1 - Yönlendirme kullanmak için
- Ag-grid 18.1.2 - Veri tabloları oluşturmak için
- AngularFontAwesome 3.1.2 - Vektör ikonlarını kullanmak için
- Angular2-chartjs 0.5.1 - Oluşturma şemaları için
- CoinAddressValidator 1.0.4 - Doğrulama kripto cüzdanı için
- FontAwesome 4.7.0 - Vektör ikonlarını kullanmak için
- Ngx-perfect-scrollbar 6.2.0 - Özel çapraz tarayıcı kaydırma
çubuğu için
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- Düğüm-sass 4.10 - CSS ön işlemcisi
- TSLint 5.9.1 - Kod doğrulaması
- Yazı tipi 3.1.6 - Temel dil
Bileşenleri ve bunların yeniden kullanımını kolayca yapılandırabilme yeteneği ile OOP
ilkelerini kullanarak geliştirme.
Sunucular

- Google Cloud Platform altyapısı.
- Sunucunun İşletim Sistemi Ubuntu 18.04
- Sunucular Java ile yazılmıştır (Spring Boot Framework)
- Dahili ağlara dahili kaynaklara erişim için Sanal Ağ internetten gizlidir.
- CI / CD sistemi - Jenkins / GitLab, bir dakika içinde cihaz değişikliğine izin verir.
- Plan, gerektiğinde bir liman işçisi ile birlikte Kubernetes'e uygulamaktır
- Uygulamanın tüm sürümleri özel Docker kayıt defterine kaydedilir.
- İzleme: Doğrudan yöneticilere uyarı vererek Prometheus / Grafana gerçek zamanlı
izleme.

Akıllı sözleşme teknolojileri
- Blockchain teknolojisi EOS.
- Geliştirme dili C ++ 14
- WASM hedef derleyici
- Ek geliştirme aracı zinciri olarak EOSIO.CDT'yi kullanacak
- Ayrıca test amaçlı cleo'lar ve orman test ağı
- Toplama için docker kullanın
Blockchain güvenliği
- Sistemimizin farklı unsurlarının “akıllı sözleşme” ile işbirliği için RPC API ve Wallet RPC
API kullanımı.
- Bu API çağrıları ssh olarak güvenli olacak şekilde imzalanacaktır.
- Blockchain ve sunucumuz arasındaki çağrıları daha güvenli hale getirmek için kendi EOS
düğümümüzü başlatacağız.
- Güvenlik kusurlarını, hataları bulmak için "AKILLI SÖZLEŞME DENETİMLERİ" ni
kullanacağız. Bu sözleşme içindeki güvenlik hatalarından kaçınmak içindir.
- Ayrıca, bir "kill-switch" özelliği yanlış bir şey başladığında sözleşmeyi kapatmak var.

Maden algo seçimi
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- Farklı donanımlar farklı madencilik algoritmaları için farklı etkililiğe sahip olduğundan,
belirli bir PC için en iyi algoritmayı (madencilik için para) bulmak önemlidir.
- İki yönü vardır:
(i) İlki hashrattır. Her bir algo için kısa bir deneme çalışması yaparak ölçüyoruz. Bu
kalibrasyon çalışmaları her büyük donanım veya sürücü değiştikten sonra yeniden
başlatılmalıdır.
(ii) İkinci husus, madeni paraların göreli fiyatıdır. Bunu belirlemek için fiyatları, hacmi ve
pazarın “derinliğini” izlemek için çeşitli borsalarla API'yi uygulamamız gerekir
- “Büyük veri” tekniklerini kullanarak tüm verileri toplayacağız ve özel algoritma gerçek
zamanlı olarak hangi madeni paraya madencilik yapacağımıza karar verecek.
- Karar masaüstü uygulamasına aktarılacaktır.
Dijital oyun varlıkları hakkında. (DGA)
- Oyun dağıtım şirketleri ve DGA pazarları ile entegrasyon, kullanıcıların DGA satın
almak, satmak ve kiralamak için GMRX tokenlerini kullanmalarına izin verecektir.
- Varlıklar Gaimin GMRX cüzdanında saklanacaktır.
- GMRX'teki tüm işlemler, topluluk ve pazarla tam entegrasyon
- Takip edilecek daha fazla teknik ayrıntı
Değişimleri
- Paraları değiştirirken riski azaltmak ve yaymak için çoklu.
- Karşılık, sabit para (lar) la değiştirilebilir.
- Basit API ile elde edilen akıllı sözleşmelere gerek yoktur
- Sunucu, birkaç popüler borsa (yani Binance) ile arayüzler uygulayacak ve daha sonra
gerekli olup olmadığını ticaret hakkında soracaktır.
- Ticaret için Token miktarı servis kullanıcılarımıza göre hesaplanmalıdır.
- Madencilik için seçilen kriptoyu belirlemeye yardımcı olmak için Exchange API
bağlantıları da gerekli
6. Neden EOS Blockchain'i Seçmelisiniz? EOS
Blockchain'i seçmek için nedenler
-

Oyun için Çok Uygun
Future Gaimin.io planları, EOS'u mevcut ve gelecekteki ihtiyaçlara son derece uygun
hale getiren dijital oyun varlıklarının oluşturulmasını içerir

-

- Yüksek İşlem Hızları ve Ölçeklenebilirlik
Images courtesy of https://blocktivity.info
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- İşlem Maliyetleri (Neredeyse) Ücretsiz
Ethereum'un aksine, EOS blockchain'de kullanıcıların akıllı sözleşmenizi kullanmak için
ödeme yapmaları gerekmez, bunun yerine akıllı sözleşmeniz için Bant Genişliği, CPU
ve Depolama alanlarını almak için EOS jetonlarınızı paylaştırmanız gerekir.
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EOS'a dağıtım
EOS ile akıllı bir sözleşme yapmak için RAM satın almanız gerekir. Tipik bir sözleşme,
~ 120 EOS / ~ 600 $ (bunu yazarken) 1MB RAM (veya daha fazla) söyleyecektir.
belge)
EOS üzerinde çalıştırma
EOS'da her kullanıcı hesabının geliştiriciye maliyeti vardır. Uygulama geliştiricileri,
yeni bir kullanıcıya kaydolmak için hesap oluşturmanın nominal maliyetini ödeyecek
olsa da,
funding a new blockchain account should be insignificant in comparison.
EOS, gerçekte bir dApp çalıştırmak için hiçbir şey harcamamanız açısından
Ethereum'dan farklıdır, sadece bunu yapmanız gerekir. Ve dApp'ınızla işiniz bittiğinde
geri alırsınız. Kesinlikle çekici bir model. Ne olursa olsun onları kazık paraları satın
almak zorunda.
-

Büyük Topluluk
EOS'un küresel toplulukları var, tutkulu genç yetenekli geliştiricilerle küresel olarak büyük
geliştiriciler merkezleri kuruyorlar.

-

Esneklik
EOS'un en dahiyane yönlerinden biri esnekliği ve gelişebilme yeteneğidir.

-

Finansal olarak Çok Güçlü

Block.one 12 milyar dolar için iyi ve EOS, Blockchain'de en çok finanse edilen proje

-

(https://www.businessinsider.com.au/commonwealth-banks-chief-financial-officer-has-resigned-2018-5)

-

Devredilen Bahis Kanıtı
Ideal for Gaimin.io needs

-

Kolay Hesap Kurtarma (Tohum)
Genel kavram, her hesabın üç özel izne sahip olacağıdır: sahip, etkin ve kurtarma.
Güvendiğiniz kurtarma ortaklarını seçebileceksiniz

-

(yetkili kişi / aile) etkin yetkiyi güncelleyebilecek ve hesabınıza tekrar erişmenizi
sağlayacak.

-

Bazı arkadaşlarınızı ve ailenizi belirttiğiniz sürece, anahtarlarınızı kaybederseniz
hesabınızı size geri göndermeye güvendiğiniz, asla sonsuza kadar kilitlenmekten
endişelenmenize gerek yoktur. Bu, EOSIO blok zincirindeki Yetkilendirme gecikmeleri ve
Ertelenmiş İşlemler ile mümkün olur. Yine, bu kullanıcılar olarak oyuncular için idealdir.

-

- Hesabınıza Bir
İsim Verebilirsiniz
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EOS'un küresel toplulukları var, tutkulu genç yetenekli geliştiricilerle küresel olarak
büyük geliştiriciler merkezleri kuruyorlar.
- Kendi Yönetişimi Var
EOS kendi zincir yönetimine sahiptir ve ağı çalıştırmak, sürdürmek ve güvence altına almak
için enflasyon tarafından ödenen 21 blok üreticisi tarafından yönetilmektedir.
- Geliştiricilerimiz için kullanımı kolay
Mevcut ve gelecekteki tasarım için büyük esneklik sağlar
- OCI İlişkisi
Gaimin.io, ABD'deki OCI'yi (Object Computing) tam geliştirme ekibiyle birlikte ziyaret etti ve
blockchain şirketimiz için planları ana hatlarıyla belirledi:
Phil Mesnier ile görüşme: OCI'de Baş Mühendis ve Ortak ve EOS'daki çekirdek geliştirme
ekibinin bir parçası - https://www.youtube.com/watch?v=Z2LLWEWSLzc
- Dan Larimer ve Block.one EOS'un Arkasında
Dan Larimer’in üçüncü büyük blockchain projesi olan EOS,
Block.one. Dan’ın önceki projeleri Bitshares ve Steem, piyasa değeri açısından ilk 50'de yer
alırken, EOS etkileyici bir piyasa değeriyle düzenli olarak ilk 5'e giriyor.
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İş modeli:

Birden Çok Gelir Akışı
Gaimin.io, belirli bir endüstride arz ve talebi birbirine bağlamak için bir platform oluşturma “Uber Modeli” ni benimsedi - bu
durumda, bilgi işlem, yüksek değerli işleme emtia
güç. Bu iş modeli, sürüş paylaşımı (Uber), seyahat / konaklama (Airbnb) ve hatta serbest çalışma (TaskRabbit) gibi birçok
farklı sektör sektöründen test edilmiştir.
Çok ihtiyaç duyulan talebe sürekli olarak merkezi olmayan bir bilgi işlem gücü kaynağı bağlayarak (blockchain doğrulama
hesaplamalarından başlayarak), Gaimin.io büyüyen bir pazarda acil bir ihtiyacı karşılayabiliyor.
Bu çaba sayesinde Gaimin.io, aylık olarak toplanan birden fazla yinelenen gelir akışına sahip
aşağıda açıklanmıştır.
1) Aylık “Abonelik” Ücretleri
Ana Gaimin.io iş modeli bir abonelik türü modelidir.
Hüküm, Gaimin.io'nun her bir "Etkin Kullanıcı" dan GMRX Tokenlerinde ödenen nominal aylık bir "abonelik" ücreti
(10,00 USD'ye kadar) toplamasıdır.
Not: "Etkin Kullanıcı", günde toplam 1 ABD doları kazanan bir kullanıcı olarak tanımlanır
Ayrıca, daha az kazanç elde eden kullanıcılara daha düşük bir aylık "abonelik" ücreti uygulanabileceği de tahmin
edilmektedir.
günde 1 TL olan bu hedef KPI'dan daha fazla olmasına rağmen, bu uygulanması durumunda, söz konusu ücretin
kullanıcı ödüllerinin% 33'ünden daha yüksek olacağı öngörülmemektedir.
Abonelik ödemeleri GMRX ödüllerinden otomatik olarak alındığından, kullanıcı asla ödeme bilgilerini (Visa, Paypal,
vb.) Girmek zorunda kalmaz, bu nedenle kullanıcı hiçbir zaman kendi "cebinden" herhangi bir abonelik ücreti ödemek
zorunda değildir.
Açıkçası, eğer bir kullanıcı “kazanmazsa” ödeme yapmaz. Bu, yazılımın bir oyun için indirmek, yüklemek ve
kullanmakta özgür olduğu anlamına gelir.
Analoji: Bir Netflix aboneliği düşünün, ancak kullanıcı reklamları izlediğinde veya başka birini denemeye başladığında
asla ödeme yapmak ve kazanmak zorunda değildir!
NOT: Tüm ödüller ve abonelik ödemeleri her zaman GMRX'tir. Tüm Gaimin.io işi% 100 GMRX Tokeniyle çalışır.
Platformu kullanmak için tüm kullanıcıların GMRX jetonumuza ihtiyacı vardır,
topluluk ve pazar yerine erişim.

2) Borsalarda Dijital Varlık Satışı
Gaimin.io iş modeli, GMRX Tokeni şeklinde satın alma gücüne sahip bir kullanıcı tabanı
oluşturur ve bu satın alma gücünü “harcamak” için onlara topluluk ve pazar yeri aracılığıyla
platform sunar.
Bu nedenle, (i) dijital oyun varlıklarının satışı için kilit stratejik ortaklıklar formüle etmek ve (ii)
Gaimin.io'nun sahip olduğu ve geliştirdiği dijital oyun varlıklarını, oyunları ve tamamlayıcı
ürünleri geliştirmek ve satmak için Gaimin.io iş modelinin bir parçasıdır. kullanıcı tabanına.
3) Pazar Yeri İşlem Ücretleri
Topluluk ve pazardaki tüm işlemler GMRX jetonunda gerçekleşir ve bu da mikroişlem ücretleri
yaratır.
4) Toplam Ağ Karma Gücünün Yüzdesi
Gaimin.io recognizes the importance of the community and accordingly will take a fixed
percentage (anticipated 10%) of the total hash power rewards and dedicate this revenue
exclusively to the development of the community and in the form of passive gamification
rewards/drops to users within the community.
5) Maden Havuzu Ücretleri
Blockchain madenciliğinden ödülleri en üst düzeye çıkarmak için Gaimin.io'nun, çok sayıda
olması nedeniyle, süper madencilerin (-Gaimin.io kullanıcısı olmayan) baskın havuzlar olması
beklenen kendi madencilik havuzlarını yaratacağı tahmin ediliyor. katılmak isterseniz GMRX
Tokenlerinde erişim ücreti ödemek zorunda kalacaksınız.
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Rekabet:

Blockchain Madencilik Yazılımı ve Dijital Varlık
Değişimleri
Şu anda pazardaki oyuncular için pasif olarak para kaynaklarından para kazandıran, daha
sonra doğrudan oyun deneyimlerine harcamak için dijital bir jetonla ödüllendirilen, entegre
bir dijital varlık piyasası ve topluluğu sunan doğrudan bir “uçtan uca” çözüm yoktur. Token
harcanır.
1) Blockchain Madencileri
Blockchain madenciliği dikeyindeki rekabet, hem rakiplerin ürün teklifleri hem de arz
karşısında talep açısından çok zayıftır. Blok zincirlerden gelen mevcut talep nedeniyle,
mevcut rakiplerin çözüm miktarında bile, pazar PoW madenciliğini mümkün olduğunca
çeşitlendirmek için daha fazla çözüm gerektiriyor.

Oyuncular madenci değildir.
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Ek olarak, mevcut madencilik yazılımı bilgi ve dik bir öğrenme eğrisi gerektirir ve özellikle
oyunculara hitap eden Gaimin.io çözümünün aksine, kendi madencilik operasyonlarını kurmak
ve yönetmek isteyen “kendin yap” tipi kullanıcılara daha fazla adanmıştır. ve bir Çek elini!
çözümü sunar

2) Dijital Varlık Değişimleri
Digital Asset Marketplace sektöründeki rekabet, hem blockchain hem de blockchain tabanlı
olmayan pazar yerlerinde iyi kurulmuş rakipler nedeniyle en şiddetli olanıdır. Gaimin.io'nun
rekabet avantajlarından biri para kazanma / madencilik yazılım uygulamasıdır. Kullanıcılar
Gaimin.io'yu tüm dijital varlık ihtiyaçları için tek noktadan alışveriş merkezi olarak
kullanabilirler - blockchain madenciliğinden harcanabilir GMRX Tokeni kazanabilir ve geri
dönüp diğer dijital varlıkları satın almak veya eski varlıkları aynı pazarda satmak için
kullanabilirler. Tüm bunlar Gaimin.io topluluğunun ve platformlarının rahatlığını bırakmadan.
Oyuncular, Gaimin.io madencilik yazılım uygulamasını kullanarak zaten güven kazanmış
olacaklar, bilmedikleri diğer pazar yerlerini benimseyerek daha az olası olacaklar.
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Ek olarak, çoğu pazar yeri küresel bir varlık iddiasındadır, ancak sonunda çabalarını yalnızca
Kuzey Amerika ve Batı Avrupa'ya odaklamaktadır. Gaimin.io'nun gerçekten küresel bir
kullanıcı tabanı ve küresel mevcudiyet için planları vardır. Bu, Gaimin.io'nun rakiplerin henüz
hedeflemediği bir mevcudiyet kurmasını ve büyümesini sağlar.
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Tokenomics:
GMRX HİZMET SİMGESİ
GMRX, Gaimin platformu ödüllerini, pazarını ve topluluğunu güçlendiren dijital bir
yardımcı Token olma işlevine sahip bir Tokendir.

1) Yapısaş Raund
-

Total Token Tedarik Çözümü: 5.000.000.000
Token Satış Etkinlikleri ile Satılacak Toplam Token (%
20): 1.000.000.000
İlk Token Satış Fiyatı: $ 0.10 USD / Token

Gaimin, token satış etkinlikleriyle token alıcıları için özel ve herkese açık olarak birden
fazla tur gerçekleştirecek, tüm ayrıntılar hala belirlenecek.
Proje Softcap: 10 milyon dolar
Proje Hardcap: 100 milyon dolar
2) Token Dağıtımı

Dikkat edilmesi gereken temel unsurlar:
(i) GMRX ekosisteminin dengelenmesine yardımcı olmak için yedek olarak kullanılan şirkete%
30 tahsisat ve
(ii) Gaimin.io topluluğunun başlatılmasına ve topluluğun uzun vadeli aktif üyeler olmaya teşvik
edilmesine yardımcı olmak için “Kickstart Program” a% 30 tahsisi.
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Bunun ötesinde, kurucular% 15, danışmanlar / tohum yatırımcıları (erken öz sermaye
yatırımcıları)% 5 alacak, her iki grubun da tahsis edilen tüm jetonlarını talep edebilmek için
güçlü hizmet süreleri vardır.
Geriye kalan% 20, halkın Token satış etkinlikleri aracılığıyla satın alması içindir

3) Fon Kullanımı

Yazılım ve pazarlama, kullanıcılar için sürekli yüksek kaliteli bir ürün, küresel kullanıcı
tabanı genişlemesi ve marka kuruluşu sağlamak için fonların %50'sini oluşturmaktadır.
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Genel giderler, operasyonel ve ekip maliyetleri, günlük operasyonları ve
gereksinimleri korumak için fon kullanımının %25'ini oluşturmaktadır. Küresel
toplumun gelişimi için %25 daha ilave olacaktır.

Yönetici / İşlemler / Takım
Avrupa üssümüzden başlayıp ardından Asya'da tam bir varlık göstereceğiz ve bunu ABD
izleyeceğiz. Tam maliyet karşılıkları şunları içerir:

- Avrupa üssü olarak kurulan ofis
- Asya üssü olarak kurulan ofis (oyun için büyük hub)
- ABD üssü olarak kurulan ofis
- Seyahat, etkinlikler, standlar vb.
- Personel, ücretler, yer değiştirme (yani yazılım
geliştiricileri)
- En iyi yetenekleri elde etmek için “çanta” alımı
- BT, teknik altyapı, donanım ve ekipman
Eğitim ve öğretim
- Dış yetenekleri işe almak
- Burslar, yerel üniversiteler vb.
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Yazılım geliştirme
Yazılımımız “modüller” olarak tasarlanmıştır, minimum “softcap” fon yaratma hedefi tüm
testleri (alfa, beta'ya) ve pazarlanabilir MVP ürününün tam lansmanına kadar olan modülleri
kapsar. Daha fazla finansman ve süregelen gelir, daha fazla gelişmeyle ne kadar hızlı
gidebileceğimizi belirleyecektir. Tam maliyet karşılıkları şunları içerir:

- Web sitesi üyesi yönetici alanı ve çevrimiçi hesap bölümü
- Test (alfa, beta)
- Madencilik modülü geliştirme (devam ediyor)
- AI gelişimi (devam ediyor)
- NEP gelişimi
Mobil uygulama
- Blockchain geliştirme / entegrasyon (bina ve bakım)
- Göreceli değer dönüşüm modeli geliştirme
- Topluluk ve Pazar Yeri yazılım geliştirme
- Dil çevirileri
- Yapay zeka, makine öğrenimi, ilerleme
- Oyun bölümü (oyun içi varlıkların ve oyunların geliştirilmesi)
- Sunucular ve diğer çevrimiçi varlık temel maliyetleri
Araştırma ve Geliştirme
- Süper bilgisayar hizmetleri araştırması / AR-GE
- Ek hizmet araştırması / Ar-Ge (depolama vb.)

Satış ve Pazarlama
Pazarlama bütçesi, aşağıda “Pazarlama Planı” bölümünde detaylandırılan stratejilere uygun
olarak kullanılacaktır.
Yasal / Düzenleyici / Uygunluk
Bu fonlar, Gaimin.io'nun uyumlu, sağlam bir yasal yapı ve vakıfla operasyonlara başlamak
için tüm temel yasal gereklilikleri karşılayabilmesini sağlar. Tam maliyet karşılıkları şunları
içerir:

- Şirket yapısı ve yasallıkları
- ICO / IEO / Blockchain
düzenlemesi
- IP koruması
- Ticari markalar
- Yazılım patentleri
Topluluk
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Gaimin.io, müşteri sadakati, elde tutma, marka kimliği ve marka saygınlığı oluşturmada
topluluğun önemini tam olarak kabul eder ve bu nedenle topluluğun devam eden gelişimi ve
sürdürülmesi için sağlanan fonların önemli bir kısmını tahsis edecektir. Finansman hükümleri
şunları içerecektir:
- Topluluk ve pazar geliştirme ve büyüme
- Şirket içi sıralama, ödüller, turnuvalar, ödüller, tanınma
- Ortaklar, ittifaklar ve işbirlikleri
- Yöneticiler, moderatörler, her dil
- Sosyal medya ve topluluk yöneticileri
- Etkileyen
- Promosyonlar ve sponsorluklar
- Esports ekibi
4) Sürdürülebilir Talep Yaratmak - GMRX Tokeni için Kullanım Durumları
GMRX Token için planlanan uygulamalar şunlardır; bunlar GMRX Token için benimsenme,
fayda ve genel talebi artırmaya yardımcı olacaktır.
1. Gaimin madencilik yazılım uygulaması için özel ödeme yöntemi - aylık abonelik
2. Oyuncuların dijital ürünler satın alması / satması / kiralaması için Gaimin topluluğuna ve
pazara özel ödeme yöntemi (tüm Gaimin akıllı sözleşmeleri yalnızca GMRX Tokenleri ile
yürütülecektir)
3. Gaimin'e sahip olmak isteyen madencilik havuzlarına katılmak isteyen madencilere özel
ödeme

5) Token Pazarının Korunması
Pozitif bir değer yörüngesiyle istikrarlı bir jetonun korunmasına yardımcı olmak için Gaimin,
jetonun güvenliğini sağlamak ve tüm jetonların karşılaştığı zorlu piyasa koşullarının
havalandırılmasına yardımcı olmak için bir dizi teknik kullanacaktır.
Token Alıcı Kapakları
Her Token alıcısı, pompalama ve boşaltma gibi jetonun istikrarını tehdit eden potansiyel
kötü niyetli piyasa taktiklerini sınırlamak için Gaimin Tokenlerindeki toplam% hisseyle
sınırlı olacaktır.
Vestment Süreleri

The Gaimin.io Project Whitepaper - Page 37 of 64

Tüm kurucular, ekip üyeleri ve Token seçeneklerine sahip kurucular dahil erken özel tohum /
hisse senedi yatırımcıları işlem sürelerine tabi olacaktır. Kurucular toplam tokenlerin% 15'ini
elinde tutacaktır. Tüm kıyafetler akıllı bir sözleşme ile kolaylaştırılır. Bu, kurucuların uzun vadeli
bir taahhüdünü sağlar ve kurucuların şirkete karşı kendi mali çıkarlarına karşı hareket
edememelerini sağlar.
Ayrıca, danışmanlar aktif ve sürekli katılımlarını sağlamak ve şirket ve diğer paydaşların
pahasına kendi kişisel çıkarlarına göre hareket edememelerini sağlamak için denetim sürelerine
tabi olacaktır.
Token Rezervi
Gaimin.io, GMRX Token'ın istikrarını tehdit eden olası piyasa koşullarını düzeltmek için toplam
tokenlerin% 30'unu rezerv olarak tutacak. Bu koşul, GMRX Token ekonomisini canlandırmak
için piyasa koşullarının gerekli gördüğü durumlarda kısmen veya tamamen verilebilir.
KYC & AML
İster bireysel ister kurum olsun, her bir özel sermaye yatırımcısı ve token alıcısı, Gaimin.io'ya
yatırım yapma ve GMRX Tokenleri almaya uygunluğu belirlemek için katı KYC ve AML
taramasına tabi tutulacaktır. Gaimin.io, hiçbir koşulda, kısıtlı kişilerden veya bir grup insandan
doğrudan veya başka şekilde yatırımlara veya Token alımlarına izin vermeyecek veya kabul
etmeyecektir. Bu, KYC veya AML taramasında başarısız olan, yanlış, yanlış veya yanıltıcı bilgi
sağlayan veya taramayı atlatmaya çalışan veya Gaimin.io, paydaşları veya diğer herhangi bir
kişi için kötü niyetli davranışlar sergileyen veya bunlarla sınırlı olmamakla birlikte bunlarla sınırlı
değildir. , grup veya varlık.
Token Talebi
GMRX tokenleri için istikrarlı bir pozitif talep yaratmak ve sürdürmek Gaimin.io yazılım
uygulamasının oyunlaştırılması yoluyla gerçekleşecektir.
GMRX tokenlerini Gaimin.io yazılım uygulamasının özel ödeme yöntemi (aylık abonelik ücreti)
yaparak, Gaimin.io topluluğundaki ve dijital oyun varlıkları için pazardaki tüm akıllı
sözleşmelerin özel ödemesi ve özel ödeme yöntemi Gaimin.io'ya ait maden havuzlarına
katılmak isteyen süper madenciler için.
7) Token Akış Şeması
Aşağıdaki çizelge Token ekonomi akışını göstermektedir.
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Pazarlama planı:
Basit, Güçlü, Entegre Pazarlama Stratejileri
Basit Genel Bakış
Birden fazla kanaldan kullanıcı kazanma yeteneği Gaimin.io'ya basit ve çok güçlü bir genel
pazarlama planı sunar. Ayrıca, oyun demografisine pazarlamanın belirli, spesifik avantajları
vardır:

- Oyuncular hem çevrimiçi hem de çevrimdışı bulmak kolaydır ve ulaşılması ucuzdur
- İdeal demografik özelliklere doğrudan erişim sağlayan belirli sosyal medya kanalları,
web siteleri ve forumlar vardır (Instagram, Twitch, Youtube oyuncu kanalları).
- Viral öneriler oyunlarda doğaldır. Oyuncular şimdiye kadarki en bağlantılı demografik
özelliklerdir ve viral tip önerilere çok alışkındırlar.
- Oyun etkileyicilerinin muazzam, sadık takipleri vardır ve promosyonlara açıktır.

Daha Detaylı Bir İnceleme
Gaimin.io, şirketin başarısı için kritik öneme sahip üç temel pazar segmenti tanımladı:
1. Yatırımcılar
2. Son Kullanıcılar - PC
Oyuncuları
3. Kripto / Blockchain Meraklıları
Bu üç bölümün her biri, Gaimin.io'nun geliştirilmesine fon sağlamak, Gaimin.io yazılım
uygulamasının sürekli kullanımını ve başarısını sağlamak ve böylece GMRX Token'in sağlıklı,
sürdürülebilir başarısını, talebini ve faydasını sağlamak konusunda önemli bir rol oynamaktadır.
Gaimin.io temel olarak Avrupa'da olmasına rağmen, operasyonlar, önemli Asya kripto ve oyun
pazarlarına odaklanmak için küresel bir çabadır. Bölümlerin ve faaliyetlerin her biri, İngilizce
konuşan pazarların dışındaki önemli ilgi alanlarına dikkat ederek, küresel ölçekte
gerçekleştirilecektir.
Farkındalık / Faiz
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Üç ana pazar segmentimizde farkındalık oluşturmak için Gaimin.io aşağıdaki faaliyetleri /
araçları yürütecek / kullanacaktır:
1. Ağ Genişletme Programı (yerleşik yönlendirme sistemi)
2. Airdrops
3. Yatırımcı ve Danışman Desteği
4. Sosyal Medya Pazarlaması
5. İçerik
6. Halkla İlişkiler
a. Medya ilişkileri
b. Influencer İlişkileri
c. Toplum ilişkileri
7. Toplumsal Kalkınma
8. Dijital Reklamcılık
a. Arama Motoru Pazarlaması Kampanyaları (Arama ve Görüntülü
Reklamcılık)
b. Arama Motoru Optimizasyonu Kampanyaları
c. Özel Ağ Pazarlama Kampanyaları (Arama ve Görüntülü
Reklamcılık)
d. Yeniden Pazarlama / Yeniden Hedefleme Kampanyaları
(Arama ve Görüntülü Reklamcılık)
e. Kamu ve Özel Ağlarda Video Pazarlama
f. Doğrudan Dijital Pazarlama (ör. E-posta)
9. Sponsorluklar (ör. ESports ekibi)
10. Etkinlikler (örneğin, Promosyon Oyun Turnuvaları)
Yukarıdaki faaliyetler, Gaimin.io'nun geniş çaplı faaliyetlerin küresel ölçekte tüm çoklu pazar
noktalarını hedeflemesine olanak sağlayacaktır. İster kullanıcılara ilk kez bilgi veriyoruz, ister
yeniden hedefliyoruz, tutuyor ya da onları savunucu olmaya itiyor olsak da, her etkinlik uzun
vadeli olarak sürdürülebilir ve entegre bir pazarlama kampanyasının farklı aşamalarını
destekleyecek şekilde artırılabilir.
Arzu / Kabulü
Üç ana pazar bölümünde tohumun benimsenmesi için Gaimin.io aşağıdaki faaliyetleri / araçları
yürütecek / kullanacaktır:

- Oynaması Ücretsiz (Kullanım)
- Ürün kalitesi
- Ürün sürekli olarak iyileşir ve zaman içinde sonuçları artırır
- Promosyonlar ve Sınırlı Süreli Teklifler / İndirimler
- Kapalı ve Açık Alfa ve Beta Aşamaları
- Gaimin.io yazılım uygulamasının gamification
- Dünya çapında açık borsalarda GMRX Token
- GMRX Tokenleri aracılığıyla Gaimin.io ve ilgili platformlar için özel
ödeme

The Gaimin.io Project Whitepaper - Page 41 of 64

Oynaması Ücretsiz (kullanın)
Yazılımın kendisi, tereddüt eden kullanıcılar için giriş engellerini ortadan kaldıracaktır - kredi
kartı veya PayPal bilgisi gerekmez ve anında sonuçlar. Ayrıca, Gaimin.io, Gaimin.io'nun
kullanıcının benimsenmesini sağlamak için diğer tüm pazar tekliflerinin üstünde olmasını
sağlamak için ürün kalitesi ve kullanıcı deneyimine odaklanacaktır. Yine, bu noktaların her biri,
kullanıcıların sadece Gaimin.io yazılımını benimsemelerini sağlamakla kalmaz, aynı zamanda
sadık ve aktif kullanıcıları olarak kalmasını sağlamak için uzun vadeli olarak sürdürülebilir.
savunma
Aktif ve sadık kullanıcıları Gaimin'in savunucularına dönüştürmek için aşağıdaki etkinlikleri /
araçları yürüteceğiz / kullanacağız:

- Ürün Kalitesi (sonuçları içerir)
- Ağ Genişletme Programı
- Oyunlaştırma ve Teşvikler
Sadık kullanıcıları savunuculara dönüştürmek her markanın nihai hedefidir. Gaimin.io, sürekli
güncellemeler (ve elbette kullanıcı sonuçları), Ağ Genişletme Programı ve Gaimin.io yazılımının
oyunlaştırılması ve sadık aktif kullanıcılar için somut teşviklerle üstün ürün kalitesi ile bunu
başaracaktır.
özet
Tüm bu çabalar tüm Gaimin.io iletişim kanallarına entegre edildiğinde, Gaimin özel hedef
pazarlarına hem ürünün hem de şirketin kısa ve uzun vadeli yaşamında ekonomik, verimli ve
etkili bir şekilde ulaşabilecektir.
Ayrıca, her etkinlik, uzun ve sağlıklı bir müşteri ömrü sağlamak için kullanıcılarla yüksek kaliteli
ilişkiler kurmaya odaklanmıştır.
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Yol Haritası:

Kilometre Taşları ve Hedefler
2018 Elde Edilen Kilometre Taşları: Temel Kavram Kanıtı / Şirket
Oluşumu
● Şirket oluşumu: İngiltere / Kripto Vadisi, Zug, İsviçre
● Ekip, iş ortakları ve stratejik danışmanlar (oyun, pazarlama, düzenleyici, blok zinciri)
● İnternet varlığı (web sitesi, sosyal medya vb.)
● İlk dokümantasyon (desteler, fon kullanımı, makale, pazarlama planı vb.)
● Yazılım geliştirme: “Alfa” testini planlama
● Kullanıcı talebi doğrulandı: Madrid Oyunlar Haftası
2019 Başarıları Ulaşılan Kilometre Taşları: Fon, Varlık, IEO'lar
● Devam eden özel finansman
● Tam Alfa sürüm testi
● “Alfa Raporu” ve tam “Teknik İnceleme” oluşturun
● EOS blockchain'de GMRX'i başlatın
● Agresif halkla ilişkiler başlat (topluluk, sosyal medya, basın
bültenleri)
● IEO'ya hazırlanın. Asya'da mevcudiyet kurmak
● Asya pazarının alıcılığını test etmek için iki başarılı IEO çalıştırdı
● Platformun Beta sürümü başladı
● MOU'lar, ortaklıklar, ittifaklar
● Anahtar ekip üyeleri ekleme
● 1. aşama finansman hedefine 1 milyon ABD dolarına ulaşıldı
2020 Amaçları
● Token satışı: IEO / Tüm liste
● Tam Beta sürüm geliştirme
● Özel, herkese açık beta testi
● Beta sürüm lansmanı
● İlk kullanıcı edinme
● Topluluk oluştur
● MVP lansmanı
● Devam eden özel kaynak
yaratma
● Marka oluşturmaya devam edin
● Agresif kullanıcı edinme
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Takım:

Kurucular ve Çekirdek Oyuncular
Diğer ortak çalışanlar ve ittifakların daha ayrıntılı bir listesini “https://gaimin.io/” adresinde
bulabilirsiniz.

Kurucular
Kurucular birbirlerini 15 yıldan fazla bir süredir tanıyorlar. Farklı kıtalarda birçok ülkede birlikte
çalışan ekip, sorunları çözme ve birlikte çözümler üretme konusunda geniş deneyime sahiptir.

Martin Speight - Co-Founder / CEO
Deneyimli girişimci ve iş stratejisi danışmanı. 28 yılı aşkın arka planda
satış ve pazarlama. Uzman çevrimiçi pazarlama danışmanlığının
kurucusu. Planlanan büyüme için sistemler ve süreçler geliştiren İnternet
girişimleriyle çalışma konusunda özel deneyim.

Clive Aroskin - Co-Founder / COO
Önemli girişimcilik başlangıç deneyimine sahip operasyonlar ve lojistik
uzmanı. Kapsamlı tavsiye programı uzmanlığı, topluluk geliştirme ve
etkinlik yönetimi.

Calvin Adamus - Co-Founder / CPO
Ürüne özgü bilgilerle içerik oluşturucuya sahip olun. Stratejik danışman,
topluluk oluşturma ve sevk programı uzmanı. Kavramları gerçeğe
dönüştüren kapsamlı deneyim. Çok dilli ve dünya seyahatleri.
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Andrew Faridani - Co-Founder / CMO
Çevrimiçi reklamcılık, marka bilinci oluşturma ve sosyal medya konusunda
uzmanlaşmış 18 yıllık deneyime sahip Kanada’nın en büyük yerel dijital
ajansının kurucusu. Personel yönetimi, iş süreçleri, sistemler,
ölçeklendirme ve geliştirme konularında geniş deneyim.

Robert van Schaik - Co-Founder / CFO
30 yıllık iş kurma ve yönetim deneyimi, birkaç başarılı çevrimiçi işletme
kurdu. Teknoloji ve blockchain konusunda uzmanlaşmış başlangıç
yatırımcısı.

Buki Ben Natan - Co-Founder / CTO
Blockchain teknolojileri ve BT ürün geliştirmesinin tüm yönleri hakkında
kapsamlı bilgi. Büyük veri teknolojisi, yığın ve makine öğrenimi ile geniş
deneyim.

Core Players
Roman Golovakha - Başkan Yardımcısı Ürün Geliştirme
Konseptten ürüne 18 yıllık araştırma ve geliştirme tecrübesi ile yazılım
mühendisi ve mimar. Blockchain uzmanı. Pro-Gamer olarak 15 yılı aşkın
beceri geliştirme. Eğlence, bankacılık ve TV alanında yeni kurulan ve
kurulan kuruluşlar için çok sayıda mobil uygulama, web sitesi ve bulut
çözümü sunma.

Shaun Martelly - CIO
Halkla ilişkiler, pazarlama, topluluk önünde konuşma ve teknoloji ile ilgili
birkaç girişim için başarılı bir şekilde fon toplama konusunda uzman.
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Beverley Warburton - Branding and Community Advisor
Marka uzmanı, Oyunlaştırma ve oyun topluluğu danışmanı. Doğrudan
satışta 25 yılı aşkın kurumsal deneyim, uluslararası genişlemeyi teşvik
etmek için operasyonel stratejiler geliştirme ve uygulama.

Enrique Santos - Market Analyst
18 yıldır teknik borsa analisti. Elliott Wave Teorisi ve Fibonacci desen
modellerine dayanan analiz üzerine 4 kitabın yazarı. Döviz ve endeks
futures'larında gün içi ticarette, teknik analiz ve insan davranışı modellerine
dayalı istikrarlı ticaret etrafındaki sistemleri kullanarak uzmanlaşmıştır.

Miguel Ferrero - CGO
Hispanik Piyasalar için Oyun Danışmanı. Oyun endüstrisi uzmanı, VR
Uzmanı ve İspanyol oyun ve VR / AR şirketi kurucusu, iş danışmanı, ekip
oluşturma koçu, oyun ve spor etkinliği organizatörü.
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Ek 1: “Alfa Raporu”

Gaimin.io'dan Çıkarılan Sonuçlarla Detaylı Rapor
100 Kişilik Yazılım Alfa Testi
GİRİŞ
Başlamadan önce, tam olarak nerede olduğumuzu netleştirmeye yardımcı olacak yazılım
geliştirmeye ilişkin çok teknik olmayan bir genel bakış.
Yazılım, piyasaya sürülebilecek bir sürüme ulaşmadan önce çeşitli tasarım aşamalarında
ilerler. Bu ilk pazarlanabilir versiyon tipik olarak “Minimum Uygulanabilir Ürün” (MVP) olarak
adlandırılır.
Bu geliştirme aşamaları, projenin karmaşıklığına bağlı olarak aşağıdakilerin bir kısmını veya
tümünü içerebilir:
● İşlevsel Gereksinim Belgeleri (FRD'ler)
● Yazılım Tasarım Belgeleri (SDD'ler)
● Dahili testler için ilk Prototip yazılımı
● Alfa Testi
● Beta Testi
● Minimum Uygulanabilir Ürün (MVP)
MVP genellikle bir yazılım platformunun “Versiyon 1.0” olarak gördüğü şeydir. İşlevsel
olarak sağlamdır, ancak sonraki sürümlerde eklenen tüm özelliklere ve yükseltmelere sahip
değildir.

ALFA TEST SÜRESİ SÜRESİ
● Platformumuzun alfa testi Temmuz 2018'de başladı
● Alfa testini Nisan 2019'da kapattık
● Bu, 2 aylık "kurulum" ve 6 aylık tam test içeren 8 tam aydı
● 2 aşamada yapılmıştır:
● Aşama 1 temel olarak bir başlangıç prototipi ile kurum içinde yapıldı
● 2. Aşama harici kullanıcılara (arkadaşlar, aile, danışmanlar, oyun topluluğu etkileyicileri,
oyuncular) açıldı ve toplamda 100'den fazla kullanıcıya genişletildi
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Bu test döneminde, ilk test hedeflerine ulaşmak için gerekli tüm verileri topladık ve genel
konseptimiz ve iş modelimizle birlikte yazılım platformumuzun işlevselliğini tam olarak
doğruladık.

ALFA TEST HEDEFLERİ
Alfa testinin büyük amacı, temel yazılımı tasarlamak ve geliştirmek, operasyonel hale getirmek
ve bize iş modelimizin doğrulanmış “konsept kanıtı” vermek için gerekli verileri üretmemize izin
vermekti.
Bu derhal sadece bir iş “fikri” olmadığımız anlamına gelir, bunun yerine, projemizin
uygulanabilirliğini açıkça göstermiş ve kendimize MVP için çok açık bir yol haritası vermiş
olacağız.
Detaylı Alfa testi hedefleri:

● “İş Kanıtı” (PoW) blok zincirleri (blockchain madenciliği) üzerindeki blockchain işlemlerini
doğrulamamıza ve onaylamamıza ve ilişkili kullanıcı ödüllerini oluşturmamıza olanak
tanıyacak bir yazılım platformu oluşturun.
● Yazılımın, ilişkili tüm işlemlerle birlikte ilgili madencilik havuzları ve ilişkili madencilik
algoritmaları ile çalışmasını sağlayın.
● Madende kullanılacak üç farklı kripto ve iki madencilik algoritması belirleyin ve bunları
gerçek madencilik ödülleri oluşturmak için kullanın.
● Tüm indirme ve yükleme sorunlarını (güvenlik duvarı ve virüsten koruma sorunları dahil)
belirleyin, çökmeleri belirleyin, olabildiğince çok hata bulun (ve çözün) ve
"Eksik" özellikler ve erken sürüm arzu edilen kullanıcı özellikleri.
● Kullanıcı için sorunsuz bir indirme, yükleme ve kurulum deneyimi eklememize olanak
tanıyan bir başlangıç kullanıcı katılım süreci geliştirin.
● Bir sonraki önemli test aşaması olacak Beta testi için parametreleri ayarlama
● FRD'lerin son oluşturulması için ek veri ve bilgi vererek bize yardımcı olun
Bu Alfa testine dahil edilmemiş diğer özellikler için (İşlevsel Gereksinim Belgeleri).
● Yazılım kodlamasının, gelecekteki diğer kullanımlar (CGI oluşturma gibi) için GPU işlem
gücünü başarılı bir şekilde birleştirmeye izin verecek şekilde çalışacağından emin olun; bu
da, toplu GPU gücünün çok işlevli para kazanmasını sağlayarak iş modelimizin mümkün
olduğunca “geleceğe dönük” olabileceği anlamına gelir.
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● Yazılımın gelecekte planlanan diğer özelliklerimizin entegrasyonuna izin vermesini
sağlayın
(modüller) “Makine Öğrenim Motoru”, “Ağ Genişletme Programı” dahil,
“Stablecoin Otomatik Değiştirme Mekanizması”, “Marketplace & Community” ve tabii ki
eksiksiz “Blockchain Entegrasyonu”.
● Testi, platformun sağlam bir testini yapmamıza olanak tanıyacak şekilde, coğrafi konum,
internet bağlantı hızı, GPU'lar, CPU'lar, Windows sürümleri ve sürüm güncellemelerinde
yeterli çeşitliliğe sahip yeterli sayıda kullanıcı içerecek şekilde genişletin.
● Hem bireysel düzeyde hem de Ağ Genişletme Programı (NEP) hesaplamalarını dahil
ettiğimizde, kullanıcılar ve kendimiz için bir işletme olarak iş modeli çalışmalarımızı
kanıtlamak için yeterli veri (madencilikten gelen kullanıcı ödülleri) üretin .
● NOT: Bir kullanıcıyı “Etkin Kullanıcı” olarak sınıflandırmak için günde 1 ABD Doları ödül
ödülümüz vardır, bu nedenle amacımız bu KPI ile buluşabileceğimizi göstermekti.
● Benim için daha karlı kriptolar seçerek kripto ödüllerindeki farkı net bir şekilde göstermek
için gerçek dünya verilerini sağlayın, böylece maksimum öğrenme sağlamak için makine
öğrenme sürecimizin (en karlı paraları tanımlayacak ve buna göre “Hash Rate” tahsis
edecek) konseptini doğrulayın. genel ödüller.
● Platformun, NEP sevk komisyonları, kaldıraçlı Token satın alma gücü, CGI oluşturma
gibi diğer GPU kullanımlarından çok daha yüksek ödüller olmadan test döneminde karlı bir
şekilde çalıştırılabileceğini kanıtlamak. Kripto madenciliği ödülleri, test dönemimizden önce
fiyatta önemli ölçüde düşmüş ve düşük kalmıştır, buna rağmen, makine öğrenmemizin tüm
gücüyle madencilik ödüllerini en üst düzeye çıkarmayı başardık.
benim için ödüllendirici kriptolar seçmek için (manuel olarak çıkarıldı).

İLK KULLANICI ÖDÜL KOŞULLARI
● Geliştiricilerimizin yazılım üzerinde tam bir özgürlüğe sahip olmalarına izin vermek için, Alfa
test kullanıcılarını Hash katkılarına değil platformumuza bağlı oldukları süre için
ödüllendireceğimize karar verildi.
● Alfa test cihazı Token ödülleri ile elde edilen gerçek madencilik ödülleri arasında bir ilişki
yoktu. Aslında, kullanıcının zincirleme madenciliğine yönelik toplam karma gücünün sadece
bir yüzdesini taahhüt ettik, çoğu karma platformun geliştirme testi için gerekliydi.
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● Alfa testinde hiçbir aşamada madencilikten ödülleri en üst düzeye çıkarmaya çalışmadık.
Amaç bu değildi.
● Yazılımın başka bir işlevi (CGI oluşturma gibi) gerçekleştirmesi de yoktu, Alfa testini
blockchain madenciliği ile sınırladık.

KULLANICI KATILIMI
● Toplamda, 100'den fazla kullanıcı 12 farklı ülkeden resmi Alfa testine katıldı. Bu, yeterince
geniş bir test verisine sahip olma hedefimize ulaşmamızı sağlamıştır.
● Planlandığı gibi, bu, Windows'un çeşitli sürümleriyle (Windows güncellemelerinin çeşitli
aşamalarında), çok çeşitli GPU'lar, CPU'lar, internet hızları vb.Ile çok çeşitli bilgisayarları
test etmemizi sağladı.

HATALAR
●

Kullanıcılar tarafından manuel olarak veya platformların yerleşik raporlama sistemi
kullanılarak toplam 203 hata bildirildi. Hepsi başarıyla çözüldü.

MADEN ALGORİTMALARI VE MADENLİ KRİPTOLAR
● İki ana blockchain madenciliği algoritmasını (Ethash ve Cryptonight) başarıyla test ettik.
● Üç farklı kriptoyu başarıyla çıkardık. Temel olarak bir ETH klonu olan Ethereum (ETH),
Monero (XMR) ve DubaiCoin (DBIX).
● Her farklı kriptoda kullanıcı ödüllerini etkileyen farklı faktörler olmasına rağmen (rakip
madenciler, madencilik zorluğu, fiyat vb.)
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●

●

Alfa testi sırasında, madencilik yaptığımız kriptolar arasında manuel olarak geçiş yaptık
ve yapay zekamızın (makine öğrenimi) platforma dahil edildiğinde otomatik olarak ne
yapacağını taklit ettik. Bunu madencilik ödüllerindeki farkı göstermek için yaptık
(USD cinsinden ölçülür) karma oranını farklı kriptolara yönlendirirken (bu durumda
sadece 3) ve bu nedenle blockchain madenciliğinden toplam ödülleri önemli ölçüde
artıran yapay zekanın gücünün açık bir kanıtıdır.

BLOCKCHAIN MADENCİLİK ÖDÜLLERİ
● Alfa testini blockchain madenciliğinden ödülleri en üst düzeye çıkarmak amacıyla
yapmamamıza rağmen, gereksinimlerimizden biri, doğru kazanç simülasyonlarını
hesaplamamıza izin verecek yeterli gerçek dünya verileri sağlamaktı.
● Ortalama 1060/1070 GPU (yaklaşık 15/20 MH / s) bazında testimizin en karlı döneminden
(getirileri en üst düzeye çıkarmaya çalışırken) saat başına ödül:
Çıkardığımız en değerli ödül için 0,0516 dolar (DBIX)
● Ancak, tüm verileri çıkardığımızda her bir kripto için saat başına ödül büyük ölçüde değişti
ve şöyle görünüyordu:
- Saat başına Monero (XMR) ortalama 0,0300 dolar (dahil etmek için yeterli veri yok)
- Saat başına ortalama Ethereum (ETH) $ 0,0218
- Saat başına DubaiCoin (DBIX) ortalaması 0,0516 ABD doları

ENERJİ MALİYETLERİ
Saatlik Platform Çalıştırmasının Tahmini Güç Maliyeti.
Bir oyun bilgisayarı çalıştırmanın güç maliyetini belirleyen sayısız faktör var. Bu
hesaplamanın makul bir ortalama sunması amaçlanmıştır, çünkü küresel bir kullanıcı
tabanında doğru bir şekilde hesaplamak için çok fazla varyant vardır (NewZoo oyun
endüstrisi araştırmasına göre oyun 100'den fazla ülkede önemli bir yere sahiptir)
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Source: Newzoo

Enerji maliyetini etkileyen faktörler (kWh başına fiyat) şunları içerir, ancak bunlarla sınırlı değildir:
● Konum: ülke ve eyalet
● Enerji sağlayıcı / tedarikçi
● Soğutma için bir fan kullanımını belirleyen odanın sıcaklığı. (Bu arada, soğuk bir odada bu
aslında ısıtma maliyetini düşürebilir!)
● Yılın sezonu (fiyatlar aya göre değişebilir)
● Günün saati (gece genellikle daha ucuzdur)
● Belirli bir yerde enerji talebi; yüksek talep dönemlerinde enerji sağlayıcıları düşük talep
maliyet düşüşü dönemlerinde maliyeti artırma eğilimindedir
● Enerji kaynağı türü ve sağlayıcıdan gelen enerji kaynaklarındaki değişiklikler
● Hava koşullarındaki değişiklikler
● Hükümet politikasındaki değişiklikler
● PC, CPU, GPU, ekran boyutu, fan tipi ve sayısı vb.
● Hangi arka plan uygulamalarının çalışıyor olabileceği (antivirüs tarayıcı vb.)
● Kötü PC uygulamaları: hız aşırtma gibi (yapmadığımız bir şey)
● İyi PC uygulamaları: PC'yi iyi “sağlıklı” tutmak
● PC soğutma türü (sıvı?) Ve gelecekteki soğutma ilerlemeleri

Aşağıdaki bağlantılardan gelen araştırmayı göz önünde bulundurarak ve Alfa test
cihazlarımızın kullanıcı profillerinden gelen verileri eşleştirmeye çalışırken (konum ve PC
özelliklerini / 1060/1070 GPU'yu belirlemek için) ortalama maliyeti yaklaşık 0,034 USD (3,4
Birleşik Devlet) belirledik Dollar Cents) ile saat başı ücret ödeyerek Gaimin platformumuzu
orta özellikli bir oyun bilgisayarında çalıştırın.
Referanslar:
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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

(Lütfen C.O.O. adresimizden aşağıdaki bölüme de bakınız. ve kendi kişisel istatistikleri)

TEMEL KARLILIK
● Bu nedenle yukarıdaki rakamlara dayanarak, sadece üç madeni paradan en karlı olanı
kullanan ortalama blockchain madenciliği gelirinin saatte 0.0516 $ olduğunu doğrulayabiliriz
● Ve ortalama enerji maliyeti saatte 0,034 dolardı
● Bu nedenle, 1060/1070 GPU'lu normal bir kullanıcı için ortalama kârlılık saatte 0,0176
dolardı (DBIX kullanarak)
● ETH veya XMR kullansaydık, her iki durumda da biraz para kaybederdik
● Bu rakamlar, bu dönemde blockchain madenciliğinin durumunu doğru bir şekilde
yansıtmakta ve beklenen sonuçlarımıza uymaktadır. Bu dönemde madencilik yaptığı
konuştuğumuz çoğu madenci bu sonuçları tipik olarak onayladı

GÜNLÜK KULLANICI KPI BAŞINA $1 USD ELDE EDER?
1) Yapay Zeka (Makine Öğrenmesi)
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Kendi testlerimizden gördüğümüz gibi, blockchain madenciliğinden elde edilen ödüllerde
ana faktörlerden biri gerçek madalyonun seçilmesidir.
GPU sekmesi altındaki web sitesinin “WhatToMine.com/coins” in kısa bir incelemesi ve
GPU'nun üretilebilir paralarının tahmini ödüllerini kendiniz görebilirsiniz.
Sonuçlar arasındaki fark dramatiktir (yüzde yüzlerce)
Kendi testlerimiz, karma oranımızı DBIX'e ETH'ye gönderebileceğimizden% 237 daha fazla
(aynı kaynaklarla ve aynı madencilik algoritmasını kullanarak) yapabileceğimizi gösterdi.
Bunu 2017'nin sonlarında bu blockchain madenciliği fikrini araştıran ilk günlerimizden
biliyorduk ve bu kavram Gaimin fikrini başlatan şeydi.
Bir kripto para biriminin kârlılığını zamanın herhangi bir noktasında belirler ve hedefimiz
A.I. bu da tüm faktörleri hesaba katar ve tüm faktörleri dengelerken getirileri en üst düzeye
çıkarmak için sürekli kripto paraları arasında geçiş yapabilir.

Sadece üç jetondan manuel olarak% 237 daha karlı bir seçim üretebilirsek, makine
öğrenimini kullanarak yapay zekamız açıkça geleneksel madencilik yöntemlerini
kullanarak madencilik denemesinden daha sürekli ve önemli ölçüde daha yüksek
kazançlar sağlayabilir (bir madeni para ve umut seçin!)
Testlerimiz sırasında, A.I. otomatik olarak yapar, ancak yüzlerce kriptodan, üç değil /
yaptığımız gibi.
Sonuç: Makine öğrenimi kripto seçim sürecimizin işe yaradığını ve geleneksel kripto
madenciliğinden çok daha yüksek (yüzde yüzlerce daha fazla) ödül üretebileceğini
kanıtladık.
2) Ağ Genişletme Programı (NEP)
Kripto madenciliği yaparken sınırlayıcı faktörlerden biri, madencilik çabalarınızı
güçlendirmek için üretebileceğiniz hash gücü miktarıdır.
Tipik olarak bir madencinin hash oranını artırmak ve dolayısıyla madencilik ödüllerini
artırmak için daha fazla ekipmana yatırım yapması gerekir.
Ancak bunu her yaptığında, yatırımı artar ve son 12 ay içinde kripto değerleri ile
madenciliği çok zor bir iş haline getiren ve dolayısıyla madencilik ödüllerinin düşmesine
neden olan yeni GPU'larına güç sağlamadaki enerji maliyeti de artar.
Amacımız, gerçek “dağıtılmış-blok zinciri tarzı düşünme” olarak, kullanıcılarımıza daha
fazla GPU ve sonuçta ortaya çıkan güç maliyetlerini “Ağ Genişletme Programımız”
aracılığıyla arkadaşlarını tanıtmalarına izin vererek dağıtmaktı. herhangi bir arkadaşınız
varsa, o arkadaşlarınızın hash oranının% 10'unu sonsuza kadar kazanırsınız.
Ve hatırladığınız arkadaşlarınızın enerji masraflarını ödemediğinizi unutmayın.
Burada, NEP kullanılarak oluşturulmuş bir grupla nasıl görüneceğini yeniden
yarattığımızda, yazılımın 1 dakikalık bir video simülasyonunu görebilirsiniz.

Simulated earnings with NEP
We took real-world data from our testing period, and produced the following calculation.

Burada, her biri sadece 4 saat madencilik yapan 150 referanslı kullanıcı grubu ile bir
kullanıcının 3,22 ABD doları ile ödüllendirileceğini görebilirsiniz.

Üç kademeli% 10'luk N.EP'mizde 150 kişi gerçekçi olarak elde edilebilir mi?

Evet, oyun dünyasında yer alan sayıları düşündüğünüzde ve başka hiçbir demografinin bu
kadar çok insana bağlanmadığını düşündüğünüzde, 150'nin çok kolay ulaşılabilir bir hedef
olduğunu düşünüyoruz. (Madrid Oyunlar Haftası'nda onaylandı, aşağıdaki yorumlara bakın)

Bu sayının birçok katına sahip çok sayıda kullanıcıya sahip olmayı bekliyoruz, ancak bu
hedefin yalnızca% 30'u bile bize $ 1 / gün KPI'mızı verecektir.

Sonuç: NEP, kullanıcılarımıza bir “mükemmel madencilik makinesi” sahibi olma
fırsatı sunuyor - donanım oranına herhangi bir yatırım yapmadan ve enerji
maliyetlerini artırmadan karma oranınızı artırabilirsiniz. Daha sonra A.I. sizin için tüm
bu ek karma oranını en karlı ödüllere yönlendirir ve tüm bunlar kullanıcılarımız için
pasif bir şekilde gerçekleşir, gerçekten “mükemmel blockchain madencilik makinesi”
3) Blockchain Madencilik Ödüllerinde Büyüme
Alfa testimizin, blok zincir madenciliği ödülleri çok düşük olduğunda ve binlerce madencinin para
kaybettiği için kapandığı bir “kripto Kışı” sırasında gerçekleştiğine dikkat etmek önemlidir.Yine de buna
rağmen kârlı olmayı başardık.İşte CoinMarketCap.com'dan Alfa test dönemimizi gösteren kırmızı kutu ile
kripto pazarının toplam piyasa değerinin gösterildiği bir grafik.Elverişsiz bir dönemde test ettiğimiz açıktır,
ki bu daha da iyidir, çünkü eğer bu kadar zor bir dönemde çalışmasını sağlayabilirsek, gelecek için iyi bir
başlangıç yapar.
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2017'de ve 2018'in başlarında, kripto değerleri çok daha yüksek olan tüm madencilik
endüstrisi çok daha yüksek ödüller aldı. Aslında, 1 $ / gün neredeyse hiç çaba ile mümkün
oldu!
Sonuç: Gelecekteki büyümeyi tahmin edemesek de yapmaya çalışmayacak olsak da,
blockchain teknolojisinin genel olarak benimsenmesinin bebeklik döneminde çok fazla
olduğuna ve piyasa duyarlılığı ve kripto fiyatlarının yansıması arttıkça daha karlı
zamanların ilerlediğine tamamen inanıyoruz. söyledi.
4) Kaldıraçlı Satın Alma Gücü
Blockchain ve oyunun geleceği birlikte büyümeye mahkum görünüyordu.
Aslında, oyun zaten oyun geliştirme ve oyun varlığı sahipliği açısından bir blockchain
geleceğine doğru gidiyor. Yani iki endüstri arasında mükemmel konumdayız.
Oyun şirketlerinin blockchain ödeme yöntemlerini tam olarak dahil etmeleri sadece zaman
meselesidir. İşte bununla ilgili bilgi sunan makalelere birkaç bağlantı:

- 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/

İşte son makaleden bir alıntı:
"Kripto para birimlerinin oyun için en belirgin avantajlarından biri, hızlı ve güvenli
ödeme ağları olarak faydalarıdır. Kripto para birimlerinin ödeme avantajları özellikle
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eSpor için faydalıdır, yerel oyun içi jetonlar oluşturur ve merkezi olmayan borsalarda
sorunsuz işlemler gerçekleştirir. "
Peki tüm bunlar bizim için ne anlama geliyor ve “kaldıraçlı satın alma gücü” ne anlama geliyor?
Kullanıcılarımızı kendi pazarımızda dijital oyun varlıklarına harcamak için kullanabilecekleri bir
kripto Tokeniyle ödüllendiriyoruz.
Bu dijital varlıklar üzerinde muazzam bir kâr marjı var. Dijital oyun varlığını 2 $ - 20 $ arasında
satmak çok tipiktir, bu da sadece birkaç sente mal olur.
Epic Games'in Fortnite ile olağanüstü başarısının anahtarı bu: oyunu ücretsiz olarak verin,
ardından kullanıcılara oyun içinde çok yüksek marjlı dijital varlıklar satmak. (Fortnite, yüksek
marjlı oyun içi satın alımların satışıyla ilk yılında 1 milyar dolardan fazla kazanç sağladı).

Sonuç: Dijital oyun varlıklarını “perakende” değerlerinden daha düşük bir seviyede
oluşturabildiğimiz veya edinebildiğimiz için, bu farkın bir kısmını veya tamamını
kullanıcılarımıza aktarma ve böylece satın alma güçlerinden (belki de birçok kez)
yararlanma fırsatına sahibiz . Bunların hiçbiri bu rapordaki hesaplamalarımıza dahil
edilmemiştir. Bunun sadece dijital oyun varlıklarıyla uğraştığımız ve kullanıcılarımızın
oyuncu olduğu için mümkün olduğunu unutmayın.
5) Diğer Kullanımlar (CGI Görüntüleme Örneği)
Bu raporu kasıtlı olarak blockchain madenciliğinin ödüllerine odakladık. Bununla birlikte, bu,
gelecekte bir şirket olarak hash oranının en az kârlı kullanımı olabilir.
Konseptimizin blockchain madenciliği ile çalışmak için yapılabilmesini sağlamak istediğimiz ana
nedenlerden biri budur.
Akıl yürütmemiz basitti:

“Bu işi blok zincir madenciliği ile 1 $ / gün, depresif bir kripto pazarında yapabilirsek,
CGI oluşturma gibi daha heyecan verici ve ödüllendirici görevleri ne zaman yapmaya
başladığımızı hayal edin!”
CGI “bilgisayar tarafından oluşturulan görüntüler” anlamına gelir ve Oyuncak Hikayesi veya
Avatar gibi filmler, görüntüleri bir filme dönüştürmek için işlem gücüne muazzam erişim
olmadan mümkün olmazdı. Avatar söz konusu olduğunda, 40.000 işlemciydi.

1.3 milyar PC oyun topluluğundan potansiyel 400 milyon yüksek güçlü oyun GPU'larına
erişebileceğimizi düşündüğünüzde, üretebileceğimiz ve kiralayabileceğimiz işlem gücünün
potansiyelini görmeye başlıyorsunuz ve ödülleri kullanıcılarımıza geçiriyoruz.
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Sonuç: CGI sunumundan elde edilebilecek ek geliri doğru bir şekilde tahmin etmek
kolay değildir, ancak aşağıdaki COO’nun örneğimiz 25.42 $ / saat'lik bir getiri
sağlamıştır! Rakamlar ne olursa olsun, mevcut madencilik ödüllerinin çok üstünde
olduklarını söylemek doğru olacaktır.

BAŞKANIMIZIN BAŞKANLIĞINDAN GERÇEK DÜNYA ÖRNEĞİ

Operasyon Şefimiz Clive Aroskin, Alfa test aşamasının dışında kendi kişisel testini yaptı.
Aşağıdakiler, CGI oluşturma karlılık deneyi ile yaptığı kişisel sonuçlardır.

Clive Aroskin, COO'dan Rapor:

“Gaimin yazılımımızı şirketin COO'su olarak kullanmak için gerçek elektrik maliyetlerini şahsen
doğrulamaya kararlıydım. Bunu göz önünde bulundurarak, bir GeForce GTX 1080 GI GPU ile
14 aylık bir oyun makinesi aldım. Makine su soğutma, 16Gb Ram, 1000 Watt güç kaynağı ve
Intel Core i7 4.2GHz CPU ile geldi.

Bulb electricity tariff, December 2018

h
 ttps://bulb.co.uk/tariff/

Sonuç : DBIX madenciliğinden kazandığımız saat başına ödülleri kullanmak ve
Clive’nin 1080 GPU'sunu ayarlamak, bu da Clive’ye ortalama saatte 0,039 dolar kâr
sağlayacaktı
CGI Görüntüleme Araştırması

“Son zamanlarda kişisel olarak 5 dakikalık bir animasyon oluşturarak denemeye
karar verdim. Dosya, gerçek dünya örneği olarak yerel bir grafik stüdyosu tarafından
sağlandı.
“Oyun bilgisayarımla tam olarak aynı GPU, bellek, CPU ve güç kaynağına sahip
başka bir sistemle birlikte, dosya 5 saat içinde, toplam 10 işlem saatinde oluşturuldu.
"" Gerçek dünya senaryosunda ücretlendirme "aslında £ 200 idi, yani her makine 100
TL / saat (£ 25,42 USD / saat) olacak şekilde 100 TL gelir elde edecekti
“Bu, Gaimin.io kullanıcılarının bu tür projelere yönelik toplam GPU gücünü
kullanmaya başladığımızda blok zincir madenciliğinden ne kadar daha karlı CGI
oluşturmanın olabileceğini gösteriyor.
“Şu anda 70 oyun spesifikasyonuna sahip bir“ Bilgisayar Oyunu Oluşturma Bölümü
”olan yerel bir Üniversite ile görüşmeler devam ediyor. bilgisayarlar.
“Gaimin.io, yerel grafik stüdyoları ile 3-5 dakikalık kısa animasyonlar için
animasyonlar, mimari geçişler ve CGI formatı işlemlerini gerçekleştirmek için
Gaimin.io platformunu kullanarak gerçek dünya senaryolarına sahip olmak için
onlarla ortak bir girişim kurmaya çalışıyor.
“Ayrıca, Gaimin.io'ya proje verilmesi amacıyla büyük bir film yapım stüdyosu ile
temasa geçildi; Üniversite ile birlikte deney yapmak için gerçek veya hayali.
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“Şu anda bu tartışmalar devam ediyor, ancak stüdyo sadece Gaimin.io iş modelinin küresel
olarak merkezileştirilmiş yönü nedeniyle gelecekteki işbirliğine ilgi duyduğunu ifade etti.
“Tüm film yapım stüdyoları için en büyük sorun, dosyaların dışarıdan işlenmesi sırasında
korsanlık ve hırsızlıktır. Tek bulut sunucularına veya tek render çiftliklerine dış kaynak
kullanımı, film dosyalarının ele geçirilmesi için bir fırsat penceresi oluşturur ve bu da onlar ve
tüm film dağıtıcıları için büyük bir sorundur.
“Kısacası kendi kişisel deneyimim açıkça projemiz için büyük potansiyeli gösteriyor.”

MADRID OYUN HAFTASI
Alfa testimizin kesinlikle bir parçası olmamasına rağmen, burada Ekim 2018'de Gaimin.io'nun,
oyun topluluğunun projemizi nasıl kabul edeceğini görme fırsatı veren Madrid Oyunlar
Haftası'nda bir stand olduğunu da belirtmeliyim.
3 dakikalık bir videoda özetlenen sonuçlar şunlardır:
https://www.youtube.com/watch?v=E-5EOhJzLXk
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NİHAİ ALFA TEST SONUÇLARI
Alfa testlerimizin bulgularına dayanarak, Madrid Oyunlar Haftası'na yaptığımız ziyaretten
gösterilen kabulle, Baş Pazarlama Sorumlumuz Andrew Faridani'nin pazarlama planı ve oyun,
blok zinciri ve iş dünyasındaki liderlerin genel olarak çok olumlu geri bildirimleriyle birlikte
Gaimin.io'ya başladığımızdan beri son 16 ay içinde konuştuğumuz dünya, hedeflerimize
ulaşmak için gereken KPI'lara ulaşabileceğimizden eminiz.

SIRADA NE VAR?

“Gaimin.io, 1.3 milyardan fazla oyuncu için aynı anda en büyük
sorunu, oyun deneyimlerini nasıl kendi kendine finanse edeceklerini
çözerek küresel yetersiz bilgisayar işlem gücü sorununa basit,
etkili ve verimli bir çözüm sunuyor.”

Gaimin.io projesi hakkında daha fazla bilgi veya GMRX Tokeni satışı için
www.gaimin.io adresini ziyaret edin ve Resmi Gaimin.io Telegram grubu
t.me/officialgaimin sohbet sayfasına katılın.
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Uyarı
Yasal Uyarı
Bu Teknik Dokümanın amacı, Gaimin.io projesini, Gaimin.io topluluğuna katılmak
isteyen Gaimin.io GMRX token satış etkinlikleriyle bağlantılı olarak ilgilenmek
isteyen potansiyel taraflara sunmaktır. Bu nedenle, bu belgede yer alan bilgiler
kapsamlı olarak değerlendirilmemeli ve sözleşmeye dayalı bir ilişkinin herhangi
bir bölümünü varsaymaz. Amacı, potansiyel Token alıcılarına Gaimin.io (GMRX)
Jetonlarını satın almak amacıyla şirketin kapsamlı bir incelemesinin yürütülüp
yürütülmeyeceğine karar vermeleri için uygun ve objektif bilgileri sağlamaktır.
Buna göre, bu Beyaz Kitaptaki hiçbir şey, bir prospektüsün bir parçası veya
herhangi bir yetki alanında herhangi bir menkul kıymet edinme teklifi ya da
yatırım talebi ya da talebi oluşturmaz.
Bu belge, yatırımcıları korumak için tasarlanmış herhangi bir yetki alanının
yasalarına veya düzenlemelerine uygun olarak hazırlanmamış ve bunlara tabi
değildir. Bu Teknik Dokümanın içerdiği bazı tahminler, açıklamalar ve / veya
diğer bilgiler ileriye dönük beyanlar oluşturabilir. Söz konusu ifadeler ve / veya
bilgiler, gerçek olayların ve / veya sonuçların, söz konusu ileriye dönük
beyanlarda ima edilen veya iletilen sonuçlardan önemli ölçüde farklılaşmasına
neden olabilecek bilinen ve bilinmeyen riskler ve belirsizlikler içerecektir.
Gaimin.io veya iştirakleri veya ortakları tarafından doğrudan yayınlanan veya
yeniden yayınlanmayan hiçbir şey yatırım tavsiyesi olarak düşünülmemelidir.
Bilgiler yalnızca eğitim ve eğlence amaçlı sunulmaktadır. Gaimin.io hiçbir şekilde
ticaret veya yatırım tavsiyesi sunmaz. Lütfen yukarıda adı geçen kuruluşlar ve
ana ortaklık altında faaliyet gösterebilecek gelecekteki kuruluşlar tarafından ifade
edilen, geçmişteki, şimdiki veya gelecekteki ifade veya fikirlerle ilgili yatırımlar da
dahil olmak üzere ticari veya finansal işlemler, faaliyetler veya yatırımlar
yapmadan önce ilgili lisanslı uzmanınıza danışın. varlıktır. Gaimin.io, herhangi bir
mali, yasal, vergi ya da benzer herhangi bir tavsiye ve / veya Gaimin.io
tarafından ya da üzerinde yapılan ifadelerden oluşturulan herhangi bir sonucu
ifade etmek ya da sunmak niyetinde değildir, herhangi bir yargı alanında tavsiye
oluşturmaz.

