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Ringkasan Eksekutif:
“TL;DR” Ringkasan Gaimin.io
1) Pengantar:
Gaimin.io berhasil mengidentifikasi solusiyang inovatif untuk salah satu kebutuhan sumber daya
global terbesar yang berkembang di pasar saat ini, persyaratan saat ini sangat besar dan tumbuh
secara eksponensial dari tahun ke tahun tanpa solusi yang nyata untuk proposisi yang saat ini
tersedia. Gaimin.io, tidak hanya mengidentifikasi masalah, persyaratan, dan permintaan tetapi
juga telah berhasil merumuskan solusi yang menguntungkan untuk masalah yang sedang
berlangsung.
2) Kesempatan:
Fakta bahwa dunia semakin bergantung pada lingkungan digital dan seperti halnya semua
lingkungan, kelangsungan hidupnya dan stabilitas keuangannya bergantung pada penyediaan
sumber daya yang diperlukan. Sama seperti listrik, minyak, gas, air, dan modal adalah sumber
daya vital yang terbatas di dunia nyata, kekuatan pemrosesan komputer adalah sumber daya
yang terbatas yang diperlukan dari dunia digital.
3) Pasar-pasar:
Di dunia digital, yang sangat penting, sumber daya yang diperlukan adalah daya pemrosesan
komputer yang efektif, efisien, handal, dan didistribusikan secara global. Sederhananya, dunia
memiliki permintaan yang besar untuk kekuatan pemrosesan, hampir semua hal dalam
kehidupan modern kita sekarang memerlukan beberapa bentuk operasi pemrosesan. Permintaan
pasar saat ini terbukti tidak dapat dikirim, tidak layak, dan keuangan tidak dapat disediakan dalam
bentuk saat ini.
4) Solusi:
Daripada menghabiskan miliaran dolar untuk membangun pusat sumber daya yang berdedikasi,
Gaimin.io mengakses komunitas game di seluruh dunia, dan memanfaatkan dan menghargai
jaringan global sumber daya yang belum dimanfaatkan dan didistribusikan secara global dari 1,3
miliar penyedia daya pemrosesan yang terhubung dengan koneksi internet berkecepatan tinggi,
yang dapat dikumpulkan, dikonsolidasikan dan kemudian digunakan untuk memenuhi berbagai
kebutuhan saat ini, dan masa depan yang menguntungkan untuk kekuatan pemrosesan.
5) Ringkasan:
Proyek Gaimin.io menghubungkan suplay kekuatan pemrosesan GPU terbesar di dunia, yang
dimiliki oleh 1,3 miliar PC gaming di komunitas gaming global, dengan permintaan yang
berkembang pesat di seluruh dunia untuk kekuatan pemrosesan besar-besaran.
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Abstrak: Masalah dan Solusi Global
“Dunia Kehabisan Kapasitas Komputasi”
Pada tanggal 23 Januari 2018, CEO Microsoft Satya Nadella, berbicara di World Economic
Forum di Davos, menyatakan bahwa “dunia kehabisan daya komputasi.”

Courtesy of BBC: https://www.bbc.com/news/business-42797846
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Secara khusus berbicara tentang kekuatan pemrosesan komputer yang diperlukan untuk
teknologi baru seperti A.I. (Artificial Intelligence).
Bahkan, dapat dengan yakin dinyatakan bahwa kekuatan pemrosesan komputer diatur untuk
menjadi komoditas yang sangat bernilai tinggi saat kami melanjutkan jalur harian kami yang
dipercepat menuju masa depan yang lebih digital.
Berikut ini merupakan sekilas beberapa teknologi baru yang benar-benar memasuki kehidupan
kita lebih banyak setiap hari - dan mereka semua membutuhkan kekuatan pemrosesan yang
besar:
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Artificial Intelligence (in all its branches)
Blockchain (required for confirmation and validation of transactions)
CGI & 3D modeling plus rendering, video transcoding & editing, and image processing
Augmented Reality, Virtual Reality (and the latest: Mixed Reality)
Holography
“Big Data”, data mining and processing
Cloud computing
3D printing
IoT (The Internet of Things)
RPS (Robotic Process Automation),
Advanced scientific computing simulations
Hosting & running PaaS, IaaS, and “supercomputer” rental

Jika kita kehabisan daya pemrosesan, bayangkan pasokan tambahan yang dibutuhkan dengan
kemajuan berkelanjutan dari daftar di atas.
Outsourcing daya komputer bukanlah hal baru.
Banyak industri sudah terbiasa melakukan outsourcing dan membayar biaya yang mahal untuk
kekuatan pemrosesan komputer. Contohnya pemasaran online dan e-commerce sebagai
kekuatan komputer bukanlah hal baru.
Biasanya departemen perusahaan kecil e-commerce hingga menengah akan membayar ribuan
dolar setiap bulan untuk menyewa daya pemrosesan (dan ruang hard drive) untuk menjalankan
aplikasi yang memungkinkan mereka menjalankan hosting web, layanan email (untuk buletin),
perangkat lunak analitik, dan masih banyak lagi, yang semuanya sangat intensif prosesor.
Tren penyewaan daya pemrosesan ini meningkat setiap hari.
Jadi darimana semua daya pemrosesan ini akan datang untuk memenuhi permintaan saat
ini dan masa depan yang lebih jelas?
Kami membantu menyelesaikan masalah tersebut. Beginilah caranya...
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Saat ini ada sekitar 1,3 miliar gamer PC secara global. Sekitar 400 juta dari mereka memiliki apa
yang dapat dianggap sebagai GPU canggih (kartu pemrosesan grafis untuk digunakan dengan
game PC).
Kartu grafis ini memiliki kapasitas pemrosesan yang sangat kuat, telah digambarkan oleh Jensen
Huang, pendiri, presiden dan CEO Nvidia sebagai "superkomputer"”. Dia mengatakan “Setiap
gamer memiliki superkomputer pada PC mereka”
GPU berdaya tinggi seperti itu biasanya senilai $ 500 (bahkan lebih).
Hal ini berarti komunitas game global memiliki sekitar $200 miliar perangkat keras pemrosesan
komputer berdaya tinggi, yang tidak aktif selama (rata-rata) lebih dari 20 jam sehari.
Menurut penelitian kami, ini merupakan pasokan kekuatan pemrosesan terbesar yang tidak
terpakai di dunia saat ini.
Tujuan Gaimin.io adalah untuk menghubungkan pasokan kekuatan pemrosesan GPU yang luas
dan tidak aktif ini, yang dimiliki oleh 1,3 miliar PC gaming di komunitas gaming global, dengan
permintaan yang berkembang pesat di seluruh dunia untuk kekuatan pemrosesan secara masif.
Gamer akan diberikan reward dengan berpartisipasi dalam "jaringan catu daya prosesor" kami
dengan token crypto berbasis blockchain yang dapat mereka gunakan untuk melakukan
pembelian dalam game mereka, langsung di pasar kami dan melalui jaringan kemitraan
permainan kami.
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Visi:
“Daya Pemrosesan Komputer = Komoditas Bernilai Tinggi”
Untuk menciptakan superkomputer yang paling kuat dan terdesentralisasi di dunia - dengan
memanfaatkan sumber daya komputer yang tidak aktif dari komunitas game global.

Misi:
“Monetisasi Autonom Pasif Untuk Pemain Game”
Untuk menjadi "Uber" sebagai kekuatan pemrosesan - secara pasif menghasilkan uang dari
sumber daya komputer gamer yang tinggi ketika tidak digunakan dan memberi mereka daya beli
untuk mendanai pengalaman bermain game mereka.
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Gambaran pasar: Industri Gaming
“Pasar Hiburan Terbesar Di Planet Ini”

●

Permainan adalah fenomena global, dengan lebih dari 100 negara memiliki aktivitas
permainan yang signifikan.

● Gaming adalah industri senilai $ 138 miliar dan pasar hiburan terbesar di planet ini. Hampir
⅓ dari populasi dunia adalah “gamer”.
●

Menurut statistik gamer Newzoo: "Konsumen menghabiskan lebih dari sebelumnya untuk
bermain game karena dengan cepat menjadi hiburan terkemuka di dunia."

●

“Esports ”(pro-gaming) diprediksi akan menjadi olahraga hiburan nomor 1 di masa depan,
saat ini memiliki tingkat pertumbuhan tahunan sebesar 33%.

●

Game VR dan AR akan mencapai potensi dalam 4-5 tahun, hal ini memicu GPU yang
lebih tinggi.

●

Diperkirakan ada sekitar 1,3 miliar PC gaming di dunia saat ini, dan jumlahnya terus
bertambah.
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Gambaran Produk:
Platform perangkat lunak Gaimin.io dirancang untuk mengumpulkan daya pemrosesan
pengguna (hash rate atau hash power) dari GPU pengguna (kartu grafis) dan mengarahkan
daya pemrosesan ini ke opsi monetisasi potensial termasuk dua metode awal terutama:
-

Mengkonfirmasi dan memvalidasi transaksi blockchain (“pertambangan” blockchain)
Rendering CGI

Seorang pengguna (gamer) diberi imbalan karena menghubungkan kekuatan pemrosesan PC
mereka sendiri ke "Gaimin.io Processing Power Supply Network" melalui GMRX yang
merupakan token Gaimin.io yang kemudian dapat ia gunakan di komunitas Gaimin.io untuk
bertransaksi antara “pengguna-ke-pengguna” (beli, jual, sewa) dan di pasar Gaimin.io untuk
membeli aset game digital.
Untuk mengembangkan perangkat lunak ke fase Alpha saat ini dan menguji platform dengan
data dunia nyata, tim pengembangan sepenuhnya fokus pada penambangan blockchain untuk
monetisasi.
Cara ini memungkinkan Gaimin.io sepenuhnya menguji konsep melalui uji Alpha 100 pengguna
yang menyediakan data dunia nyata yang cukup untuk memverifikasi konsep proyek.
(CATATAN: Laporan pengujian Alpha ditambahkan ke Whitepaper ini sebagai Adendum).
Sebagian dari produk ini didedikasikan untuk bagaimana platform Gaimin.io akan memonetisasi
pengguna memproses sumber daya melalui pertambangan blockchain.
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Spesifikasi Produk: Tahap Satu
“Monetisasi Melalui Pertambangan Blockchain”
Fokus langsung untuk monetisasi pada “Tahap Satu” pengembangan platform kami adalah
pertambangan blockchain. Pengembangan platform "Tahap Dua" dan selanjutnya akan
mencakup penggunaan terkait GPU lainnya seperti rendering CGI. Karena itu, bagian
Whitepaper ini akan secara khusus fokus pada penambangan blockchain. Harap dicatat bahwa
platform telah menjalani periode pengujian Alpha yang sukses untuk melakukan penambangan
blockchain. Informasi pengujian dan hasil tercantum di bawah ini.
1) Mengapa fokus pada blockchain mining?
Statistik / Indikator Pertumbuhan Blockchain
●

2009: Bitcoin (aplikasi teknologi blockchain pertama di dunia), daftar catatan / blok yang
terhubung dan diamankan menggunakan kriptografi.

● Penambangan adalah proses memvalidasi dan mengonfirmasi transaksi pada blockchain.
● Hadiah memberikan hashpower ke Proof of Work blockchain adalah mata uang itu sendiri.
●

Tanpa miner, tidak akan ada blockchain (blockchain membutuhkan proses validasi &
konfirmasi transaksi dan menambahkan transaksi ke dalam blockchain).

●

Membutuhkan pengetahuan teknis dan keterampilan tingkat tinggi, serta manajemen,
pemeliharaan, dan peningkatan berkelanjutan yang diperlukan untuk menjadi penambang
efektif yang konsisten.

●

Ada sekitar 900 koin crypto yang dapat ditambang GPU saat ini yang ada pada pasar.

●

Persentase $200 triliun dalam aset global ditetapkan untuk pindah ke ekosistem blockchain
menciptakan permintaan untuk penambang blockchain.

●

6 dari setiap 10 perusahaan besar yang terlibat: Samsung, Oracle, Microsoft, Walmart,
Visa, Nestle, JP Morgan, Amazon, dll. (IBM sekarang memiliki lebih dari 1.000 karyawan
yang didedikasikan untuk produk blockchain mereka.)

●

Penerimaan global yang berkelanjutan dari pemerintah atas teknologi blockchain.
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●

Infrastruktur tingkat institusional yang terjadi (ETF CBOE, BAKKT, NASDAQ, JP Morgan
trading desks, dll. Menunjukkan adopsi investor mainstream).

●

“Blockchain adalah kesempatan terbesar yang dapat kita pikirkan dalam dekade
mendatang ”- Bob Greifeld, Chairman & Mantan CEO NASDAQ.

●

Ada permintaan besar untuk penambang blockchain, dan permintaan yang diperkirakan
akan meningkat seiring adopsi massal teknologi blockchain.

2) Mengapa Fokus pada Gamer sebagai Pengguna?
Seperti yang disebutkan dalam poin di atas, industri game adalah industri hiburan terbesar di
planet ini saat ini, dan semuanya menunjukkan bahwa akan terus tumbuh.
Selain pertumbuhan yang jelas dalam industri game, gamer adalah demografi yang ideal sebagai
pengguna untuk platform Gaimin.io.
Inilah sebabnya:
●

Komputer gaming tingkat konsumen efektif dalam memecahkan teka-teki kriptografi
karena CPU tingkat konsumen dan GPU tingkat tinggi, menjadikannya ideal untuk
menambang ratusan crypto.

●

Game online secara inheren adalah pengalaman sosial dengan gamer yang sangat
terhubung melalui platform obrolan khusus, demografi pemain juga memiliki aktivitas
media sosial yang tinggi dan jangkauan online dan bersama dengan rasa komunitas, ini
memungkinkan pertumbuhan viral yang cepat dari pengalaman game populer, dan
menawarkan platform kami probabilitas tinggi untuk mencapai pertumbuhan yang viral.

●

Gamer PC adalah demografis yang mengerti teknologi dan sepenuhnya memahami
konsep uang digital, mata uang emosional, dan aset virtual dengan persediaan terbatas.
Ada juga tumpang tindih yang signifikan antara demografi game dan demografi adopsi
pengguna cryptocurrency.

●

Pengadopsi pertama dari semua hal secara online: komunitas game merangkul nilai mata
uang emosional, emas online, token digital, item dalam game, dan aset digital lainnya satu
dekade sebelum dunia. Diperkirakan gamer mungkin berada di barisan depan dalam
adopsi crypto secara massal karena industri game, secara umum, adalah salah satu
industri terkemuka dalam mengadopsi teknologi blockchain..

3) Mengapa Seorang Gamer Menggunakan Platform Gaimin.io?
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Platform Gaimin.io menawarkan solusi untuk salah satu masalah terbesar gamer; bagaimana
mereka bisa mendanai pengalaman bermain game mereka. Gratis untuk mengunduh, menginstal,
dan menggunakannya. Pengguna tidak perlu memasukkan informasi pembayaran apa pun.
Ada langganan pembayaran, namun hanya berlaku untuk pengguna yang "mendapatkan" reward,
hanya sebagian kecil dari reward yang mereka dapatkan, dan dibayarkan secara otomatis dalam
token GMRX dari dompet gamer. Karena itu, perangkat lunak ini bebas digunakan secara efektif.
“Masalah Tersbesar” Seorang Gamer:
-

Bermain game adalah hobi yang mahal. Kesimpulan built-in berarti peningkatan
berkelanjutan untuk perangkat keras dan perangkat lunak, di samping biaya berkelanjutan
untuk game baru dan pembelian dalam game.

-

Biaya khusus termasuk PC gaming dan aksesoris, game dan biaya spesifik game terkait.
Pengaturan game biasanya berharga $2000, belum termasuk pembelian dalam game yang
sedang berlangsung dan konstan.

Solusi Gaimin.io Untuk Gamer:
Gamer memiliki sumber daya komputasi yang sangat kuat dan berharga yang sering kali tidak
digunakan. Platform Gaimin.io memungkinkan memonetisasi secara pasif sumber daya ini secara
otomatis ketika tidak digunakan.
-

Gamer menginvestasikan dana yang signifikan dalam "chip" GPU yang memberi daya
pada komputer mereka yang mahal. Namun, bahkan pemain “Fortnite” yang hardcore
cenderung meninggalkan rig permainan mereka menganggur untuk bagian penting setiap
hari. Ini berarti mereka memiliki sumber daya bertenaga tinggi, seperti kemampuan
pemrosesan GPU mereka, duduk diam selama beberapa jam setiap hari (rata-rata), yang
menawarkan peluang sempurna untuk monetisasi pasif.

-

PC Gamer terhubung ke Internet dengan koneksi berkecepatan tinggi yang memungkinkan
daya pemrosesan mereka dengan mudah digabungkan ke "Gaimin.io Processing Power
Supply Network" yang siap untuk dimonetisasi.

-

Gaimin.io kemudian dapat memonetisasi daya GPU ini ketika sedang tidak digunakan,
tanpa memengaruhi kinerja game, dan memberi hadiah kepada gamer dengan daya beli
dalam bentuk token kripto GMRX milik Gaimin.io yang langsung dapat digunakan untuk
item game dalam pasar digital dan komunitas online.

-

Gamer dapat memanfaatkan kontak mereka melalui obrolan dan "saluran" media sosial
dan game melalui sistem rujukan "Program Perluasan Jaringan" Gaimin.io dan diberi
hadiah 10% dari kontribusi hash power yang sedang berlangsung dari siapa pun yang
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mereka referensikan. Dengan hanya merujuk 10 gamer tambahan ini secara efektif
menggandakan kontribusi hash pengguna dan sesuai dengan reward mereka.
-

Tidak ada upaya atau pengetahuan berkelanjutan yang dibutuhkan oleh gamer. Seorang
gamer hanya perlu mengunduh dan menginstal platform Gaimin.io dan memberi tahu
beberapa teman! Tidak dibutuhkan pengetahuan. A.I. menangani semua aspek
monetisasi.

-

Perangkat lunak mendeteksi ketika GPU gamer tidak digunakan dan diaktifkan secara
otomatis, menghubungkan sumber daya ke "Gaimin.io Processing Power Supply Network."
Ketika GPU dibutuhkan lagi oleh gamer, perangkat lunak akan terputus secara otomatis
dan memasuki "sleep-mode". Karena itu, kapan pun perangkat lunak memengaruhi kinerja
PC gamer saat bermain game.

-

Perangkat lunak desktop mendorong gamer untuk membiarkan PC dihidupkan ketika dia
tidak aktif melalui "penambangan fungsional", yang terdiri dari penggunaan tujuan visual
(pembelian mungkin dari pasar dan waktu yang diperlukan untuk mencapainya), dan
gamifikasi (kepuasan instan) hadiah. Kedua strategi ini digunakan dengan sukses besar
pada umumnya di industri game.

-

Perangkat lunak Gaimin.io tidak melakukan overclock atau menggunakan praktik lain apa
pun yang dapat menyebabkan degradasi lebih lanjut ke PC gaming pengguna daripada
memainkan salah satu game online paling populer..

4) Platform Perangkat Lunak Mining Blockchain Gaimin.io

Masalah Besar Pertambangan Crypto
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-

Pertambangan crypto adalah kompleks dan membutuhkan pengetahuan yang luas dan
kurva belajar yang sangat signifikan.

-

Biasanya seorang pengguna harus memutuskan perangkat lunak mana yang akan
digunakan, memilih pool penambangan yang mana, mengatur akun dan profil untuk setiap
pool penambangan, memutuskan koin mana yang akan ditambang, mengunduh beberapa
dompet aman, memperbarui dan mendukungnya, mempelajari caranya untuk menjaga
"kunci pribadi" dengan aman, memelihara dan mengelola "rig penambangan" mereka, dan
tentu saja terbatas pada kontribusi kekuatan hash pribadi mereka sendiri.

-

hal ini membuat penambangan crypto tidak menarik bagi gamer biasa.

-

Pertambangan crypto masih terlalu rumit untuk diadopsi pasar utama, memungkinkan
sentralisasi hash yang berlebihan oleh penambang “super hashpower”. Ini mengancam
keamanan dan akhirnya seluruh blockchain ketika terkena serangan 51% oleh pengguna
atau kelompok jahat.

-

Keuntungan nyata dari blockchains “Proof of Work” (PoW) adalah bahwa mereka secara
unik bergantung pada penambangan yang benar-benar terdistribusi. Semakin banyak
node/blok pada blockchain, maka akan semakin kuat. Namun, pertambangan PoW
menjadi terlalu tersentralisasi karena kekuatan hashing besar dari penambang besar. Jika
salah satu dari penambang besar ini atau sekelompok dari mereka berkoordinasi dan
secara efektif 'memiliki' 51% dari blok di blockchain, mereka dapat mengambil alih
seluruhnya. Pasar sekarang jelas cenderung menuju konsolidasi dan bahaya beberapa
penambang mencapai pengaruh kelebihan atas konsensus adalah nyata dan telah melihat
beberapa studi kasus di mana seluruh blockchain diambil alih.

-

Over-sentralisasi penambangan PoW adalah salah satu masalah utama yang
membahayakan ekosistem blockchain hari ini dan akan terus melakukannya dengan baik
di masa depan sampai solusi diterapkan.

Solusi Gaimin.io untuk Pertambangan Crypto
-

Windows mengunduh dan menginstal perangkat lunak generasi berikutnya, yang sudah
terkonfigurasi penuh, A.I. (Machine Learning) yang mengelola semuanya.

-

Pemilihan mining pool, pemilihan crypto, konversi otomatis ke “stablecoin” (untuk
menghindari volatilitas cryptocurrency), dan manajemen yang sedang berlangsung
semuanya ditangani secara otomatis untuk pengguna.

-

Platform “machine learning rules engine” secara otomatis memantau semua faktor yang
memengaruhi keuntungan koin crypto (kesulitan, harga, kedalaman pasar, dll.) Dan
memastikan tingkat hash terus diarahkan ke crypto yang paling menguntungkan. Tidak
membutuhkan manajemen dari pihak gamer.
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-

Program Perluasan Jaringan memungkinkan pengguna untuk merujuk pengguna lain dan
memperluas kekuatan hash mereka di luar kontribusi mereka sendiri.

-

Reward dari hasil pertambangan diberikan kepada gamer dalam bentuk token GMRX,
yang dapat digunakan langsung untuk membeli aset game digital.

-

Seluruh proses ini juga di gamifikasi, memberikan “drops” item dalam game kepada gamer
dan aset digital lainnya saat mereka mencapai pertambangan tertentu “micro-milestones”.

-

Hasilnya adalah jaringan pertambangan blockchain yang terdistribusi secara penuh &
otomatis pertama di dunia, yang ditentukan oleh perangkat keras tingkat permainan &
perangkat lunak A.I. yang diberdayakan. Selain itu, jaringan membayar power supply
sendiri dan memastikan pemeliharaannya sendiri dan peningkatan yang berkelanjutan.

-

Dalam menyelesaikan masalah sentralisasi yang berlebihan, penambang yang lebih
terdistribusi perlu ditambahkan ke ekosistem pertambangan secara keseluruhan. Karena
perangkat lunak Gaimin benar-benar global, solusinya akan memungkinkan penambang
baru yang saling eksklusif dari seluruh dunia untuk ikut serta dalam penambangan.
Dengan demikian, tidak membatasi penambangan ini untuk satu orang atau kelompok
untuk mengontrol, juga tidak berada di bawah yurisdiksi tunggal. Hal ini dicapai dengan
memanfaatkan PC game melalui perangkat lunak penambangan generasi berikutnya dari
Gaimin. Dengan menghubungkan ratusan juta PC gaming dari seluruh dunia untuk
melakukan penambangan Proof of Work, Gaimin bisa memastikan bahwa sentralisasi
yang berlebihan adalah masa lalu.

-

Dengan menggabungkan kekuatan komputasi yang tidak terpakai dari ratusan juta PC
game ini (yang berpotensi), Gaimin Network mampu menambang secara efektif dan
efisien dan dengan demikian memvalidasi dan melindungi, multi blockchain, sehingga
secara efektif berkontribusi pada keamanan ekosistem blockchain.

-

Perangkat lunak Gaimin.io memungkinkan terjadinya adopsi secara mainstream terhadap
pertambangan blockchain melalui 1,3 miliar komunitas game yang kuat.

Platform Perangkat Lunak Gaimin Terdiri dari Elemen-Elemen Berikut:
1. “The Blockchain Mining Software”
(a) Downloadable Windows PC user desktop software and user wallet
(b) Gaimin admin platform for processing power aggregation and management
(c) Blockchain mining application, with “Machine-Learning” rules engine
2. Mobile app for mobile management (Android/IOS)
3. Mined coin auto-conversion to “stable coin” process
4. Network Expansion Program (NEP) - built-in referral system
5. Online Community and Marketplace
6. Blockchain integration
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Fitur Produk Utama:
Agregasi Pemrosesan GPU, Perangkat Lunak Pertambangan Blockchain, dan
Manajemen Admin.
-

Unduhan dan instal Windows sederhana.
Terhubung ke admin saat instalasi dan konfigurasi yang sepenuhnya otomatis.
Auto start saat Windows di hidupkan.
Otomatis hidup dan tidur agar tidak memengaruhi pengalaman bermain game
“Machine Learning Rules Engine” secara penuh yang mendukung proses
pertambangan crypto yang optimal, memastikan semua faktor yang
mempengaruhi pertambangan menguntungkan dipertimbangkan dan koin yang
paling menguntungkan ditambang setiap saat (perhitungan serupa dengan
"whattomine", kesulitan, reward, kedalaman pasar, GPU yang tersedia, mining
pools, dll.), opsi algoritma penambangan lengkap untuk memungkinkan alternatif
penambangan crypto yang lebih besar. Proses ini terus berlanjut dan
berkelanjutan.

-

Proses latar belakang yang mulus mengubah crypto yang ditambang menjadi
stable coin (SC)

-

Proses latar belakang memberikan reward kepada pengguna dalam bentuk
GMRX (pada tingkat konversi SC / GMRX saat ini)

-

Pembaruan fitru otomatis
Firewall mudah, usabilitas antivirus
"persetujuan" yang aman dari situs unduhan
Syarat dan ketentuan penerimaan (legalitas)
Menarik secara visual, cocok untuk demografis pengguna gamer
Pertambangan fungsional, visualisasi dari tujuan aset game, dan waktu untuk
mencapainya

- Hadiah gamifikasi, jarak (time mining, hash contribution, NEP incentives)
- Antarmuka grafis yang diperkaya untuk representasi penambang dan penambang
NEP
- Bagian akun untuk kelengkapan data pengguna (nama, email, telepon,
Instagram, discord, game mana yang mereka mainkan, PC mana yang
mereka miliki, semua aksesori, dll..)
- Pemberitahuan push untuk komunikasi
- Opsi berbagi viral bawaan (Discord, Skype, Whatsapp, Telegram, Instagram)
- Dompet bawaan untuk semua transaksi, token GMRX, dan penyimpanan aset.
- Integrasi yang sempurna dengan Komunitas dan Marketplace
Aplikasi Mobile (Android/IOS)
-

Mengizinkan pengguna masuk kedalam akun dan mengakses semua info akun.
Integrasi dengan "Komunitas dan Pasar" memungkinkan interaksi penuh, dan
membeli / menjual/menyewakan.
Ditingkatkan secara grafis untuk mewakili tampilan situs web.
Memungkinkan berbagi viral dengan mudah untuk Program Perluasan Jaringan.
Representasi grafis untuk jaringan pertambangan.

-

Representasi grafis untuk "pertambangan fungsional"
Integrasi dompet yang lancar untuk pilihan transaksi yang lengkap.

Hasil pertambangan dikonversi otomatis ke “stable coin”
-

Proses latar belakang yang secara otomatis mengkonversi koin yang ditambang
menjadi stablecon menggunakan API Exchange.
Stable coins disimpan di dompet perusahaan.
Pengguna diberikan rewrad dalam entuk token GMRX stable coin mereka.
Semuanya berjalan mulus bagi pengguna, hanya akan melihat GMRX di dompet
mereka.

Network Expansion Program (NEP) - sistem rujukan bawaan
-

Memungkinkan perluasan jaringan penambang pengguna (viral) yang sederhana
dan mudah.
Memungkinkan pengguna individu dengan mudah meningkatkan kontribusi hash
mereka dan meningkatkan reward
Pengguna mendapatkan 10% dari hash pengguna yang dirujuk, pada 3 level.
Hanya 10 rujukan baru yang setara dengan 1 kontribusi GPU tambahan, hanya
100 rujukan (diatas 3 level) setara dengan 10 kontribusi GPU tambahan.
Perangkat lunak ini memungkinkan visualisasi sederhana dari jaringan NEP
penambang.
Mudah dipenuhi, persyaratan minimum yang disumbangkan setiap bulan untuk
menjadi "pengguna aktif" (TBD).

Komunitas dan Marketplace Online
-

Menggunakan token crypto GMRX, berbasis blockchain, merupakan pasar digital
tempat pengguna dapat menggunakan hadiahnya untuk pembelian game.
Utilitas yang tinggi & adopsi, dan karenanya meningkatkan demand token GMRX.
Ditenagai oleh smartcontract.
Komunitas dan pasar bekerja bersama-sama
Mengizinkan transaksi P2P (user-to-user) (beli/jual/sewa aset game digital)
Memungkinkan pembelian token GMRX langsung dari Gaimin.io
Memungkinkan untuk transaksi aset game digital dari Gaimin.io dan mitra.
Interaksi penuh komunitas, tantangan pengguna, kompetisi, hadiah, turnamen,
bukti sosial, acara, game, hadiah, pengakuan pengguna.
Semua transaksi dengan token GMRX
Kekuatan komunitas membangun loyalitas pelanggan, meningkatkan retensi
pengguna, dan menciptakan kesadaran brand yang besar.
Komunitas menciptakan basis untuk sponsor yang direncanakan dari tim esports
untuk membangun merek, identitas, dan prestise.

Integrasi dengan Blockchian EOS
-

Token Gaimin.io GMRX dikeluarkan pada blockchain publik EOS.
Blockchain EOS dan transaksi menggunakan token GMRX.

-

Blockchain EOS berfungsi sebagai ledger untuk transaksi.
Detail lengkap dapat dilihat di bawah pada "Mengapa Memilih Blockchain EOS "
dan “Integrasi Blockchain EOS and Gaimin Detailed Blockchain Design”.

Status Perkembangan Software Saat Ini
Hingga saat ini, perangkat lunak (a) dan (b) telah dikembangkan ke tahap Alpha dan diuji
dalam fase pengujian Alpha yang luas oleh 100 pengguna, yang tersebar di 12 negara.
Hasil dan kesimpulan yangdapat diambil dari tes ini sepenuhnya memverifikasi konsep
dan model bisnis Gaimin.io.
(CATATAN: Laporan pengujian Alpha ditambahkan ke Whitepaper ini sebagai
Adendum).
Di bawah ini adalah screenshot pilihan dari perangkat lunak pengguna dan platform
admin.

Layar
Utama

Pengaturan

Tentang Gaimin

The Gaimin.io Project Whitepaper - Page 20 of 64

Bantuan

Rewards
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5. Catatan Teknis
Perangkat lunak Gaimin.io dibangun dari bawah ke atas untuk adopsi skala besar karena ukuran
yang tipis dan demografi komunitas game yang didistribusikan secara global. Dengan
pertimbangan ini, faktor-faktor utama adalah keandalan, kecepatan, skalabilitas, keamanan,
efisiensi dalam penyimpanan dan throughput, dan kemampuan beradaptasi di masa depan untuk
penggunaan di luar “tahap satu” penambangan blockchain (penggunaan di masa depan termasuk
rendering CGI dan proses berat GPU lainnya).
Catatan berikut hanya dimaksudkan sebagai ikhtisar singkat dari beberapa informasi teknis dan
teknologi utama yang digunakan. Untuk ulasan yang lebih terperinci dan pembaruan produk yang
berkelanjutan, pastikan untuk mengunjungi situs web kami.
Teknologi Desktop
-

Bahasa yang digunakan selama pengembangan: Java 8
Frameworks yang digunakan: JavaFX & Spring
Dkungan OS: Windows 8,8.5,10

Blockchain mining menggunakan perangkat lunak pihak ke 3:
-

XMR-Stak untuk menambang Monero
Ethminer untuk menambang Ethereum

Pengembangan menggunakan prinsip OOP (Object-oriented programming)
Basis data yang mana dan mengapa?
-

Basis data yang digunakan: Postgresql 10
Alasan: PostgreSQL melayani volume data besar dalam waktu yang lebih singkat.

Teknologi GUI/WEB
-

Angular 7 - Front-end framework
Angular Material 7.1 - UI framework
Angular Animations 7.1 - For animations
Angular Http 7.1 - For HTTP requests
Angular Router 7.1 - For using routing
Ag-grid 18.1.2 - For creation datatables
AngularFontAwesome 3.1.2 - For using vector icons
Angular2-chartjs 0.5.1 - For creation charts
CoinAddressValidator 1.0.4 - For validation crypto wallet
FontAwesome 4.7.0 - For using vector icons
Ngx-perfect-scrollbar 6.2.0 - For custom cross browser scrollbar
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-

Node-sass 4.10 - CSS preprocessor
TSLint 5.9.1 - Code validation
Typescript 3.1.6 - Core language

Pengembangan menggunakan prinsip-prinsip OOP dengan kemampuan untuk dengan mudah
mengkonfigurasi komponen dan penggunaannya kembali.
Server-server
-

Google Cloud Platform infrastructure.
Server’s OS Ubuntu 18.04
Servers are written in Java (Spring Boot Framework)
Virtual Network is hidden from the internet, for access to internal resources use of
internal VPN.
CI/CD system - Jenkins/GitLab, it allows as implement changes in one minute.
Plan is to implement it to Kubernetes in conjunction with a docker when needed
All versions of the application are saved in our private Docker registry.
Monitoring: Prometheus/Grafana real-time monitoring with alerting directly to admins.

Teknologi Smart contract
-

Menggunakan Blockchain EOS.
Bahasa pengembangan C++14
WASM target compiler
Sebagai toolchain pengembangan tambahan, akan menggunakan EOSIO.CDT
Cleos dan junglw testnet untuk tujuan pengujian
Mungkin menggunakan docker untuk penyimpanan

Keamanan Blockchain
-

-

Untuk kerja sama berbagai elemen sistem kami dengan “smart contract”, penggunaan
RPC API dan Wallet RPC API.
Panggilan API ini akan ditandatangani sehingga aman sebagai ssh.
Kami akan meluncurkan node EOS kami sendiri untuk membuat panggilan antara
blockchain dan server kami lebih aman.
Kami akan menggunakan "SMART CONTRACT AUDITS" seperti "QuillAudits" untuk
menemukan kelemahan Keamanan, kesalahan untuk menghindari bug keamanan dalam
kontrak.
Juga, fitur "kill-switch" untuk mematikan kontrak jika sesuatu yang salah dimulai.

Memilih pertambangan algo
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-

-

Karena perangkat keras yang berbeda memiliki efektivitas yang berbeda untuk algoritma
pertambangan yang berbeda, penting untuk menemukan algoritma terbaik (koin untuk
ditambang) untuk PC tertentu.
Ada dua aspek:
(i) Pertama adalah hashrate. Kami mengukurnya dengan menjalankan uji coba singkat
setiap algo. Proses kalibrasi ini harus dimulai lagi setelah setiap perubahan besar pada
perangkat keras atau driver.

-

-

(ii) Aspek kedua adalah harga relatif dari koin yang dapat ditambang. Untuk menentukan
ini, kita perlu menerapkan API dengan beberapa exchanges untuk melacak harga,
volume dan "kedalaman" pasar”
Dengan menggunakan teknik “big data” kami akan mengumpulkan semua data dan
algoritma kepemilikan akan memutuskan secara real time koin mana yang akan
ditambang.
Keputusan akan didorong ke aplikasi desktop.

About digital game assets. (DGA)
-

Integrasi dengan perusahaan distribusi gaming dan pasar DGA akan memungkinkan
pengguna menggunakan token GMRX untuk membeli, menjual, dan menyewakan DGA.
Aset akan disimpan di dompet Gaimin.
Semua transaksi dengan GMRX, integrasi penuh dengan komunitas dan pasar
Detail teknologi lebih lanjut untuk diikuti

Exchanges
-

Multi order mengurangi dan menyebarkan risiko saat bertukar koin.
Provosisi untuk menukar dengan koin stabil
Smart contracts tidak dibutuhkan, dicapai melalui API sederhana
The Server akan mengimplementasikan antarmuka dengan beberapa exchange populer
(mis. Binance) dan kemudian bertanya tentang perdagangan jika diperlukan.
- Jumlah koin untuk perdagangan harus dihitung berdasarkan pengguna layanan kami.
- Koneksi API Exchange juga dibuthkan untuk membantu menentukan crypto yang dipilih
untuk ditambang
6. Mengapa memilih Blockchain EOS
Alasan memilih Blockchain EOS
-

Sangat Cocok untuk Gaming
Rencana Gaimin.io di masa depan mencakup pembuatan aset game digital yang
membuat EOS sangat cocok untuk kebutuhan saat ini dan dimasa depan.

-

Kecepatan dan Skalabilitas Transaksi Yang Tinggi
Images courtesy of https://blocktivity.info
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-

Biaya Transaksi (Hampir) Gratis
Tidak seperti Ethereum, pada blockchain EOS pengguna tidak perlu membayar untuk
menggunakan smart contract Anda, sebagai gantinya, Anda harus melakukan staking
token EOS Anda untuk menerima Bandwidth, CPU, dan Penyimpanan untuk smart
contract Anda.
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Mengirim dalam EOS
Untuk menggunakan smart contract ke EOS Anda perlu membeli RAM. Kontrak tipikal
akan mengatakan 1MB RAM (atau lebih), yaitu ~ 120 EOS / ~ $ 600 (pada saat penulisan
dokumen ini))
Berjalan dalam EOS
Pada EOS setiap akun pengguna membutuhkan uang untuk pengembang. Pengembang
aplikasi akan membayar biaya nominal pembuatan akun untuk mendaftar pengguna baru,
meskipun biaya pendanaan akun blockchain baru tidak signifikan jika dibandingkan.
EOS berbeda dari Ethereum dengan cara Anda tidak benar-benar menghabiskan apa
pun untuk menjalankan dApp, Anda hanya perlu staking. Dan Anda akan
mendapatkannya kembali setelah Anda selesai dengan dApp Anda. Ini adalah model
yang menarik tentunya. Bagaimanapun Anda harus membeli koin untuk menyimpannya.
-

Komunitas yang Besar
EOS memiliki komunitas global, mereka membangun pusat pengembang besar secara
global dengan pengembang muda yang bersemangat.

-

Fleksibilitas
Salah satu aspek paling jenius dari EOS adalah fleksibilitas dan kemampuannya untuk
berkembang.

-

Finansial Yang Sangat Kuat
Block.one bagus untuk $ 12 miliar dan EOS adalah proyek yang paling banyak didanai di
dalam Blockchain
(https://www.businessinsider.com.au/commonwealth-banks-chief-financial-officer-has-resigned-2018-5)

-

Delegated Proof of Stake
Ideal untuk kebutuhan Gaimin.io

-

Pemulihan Akun yang Mudah (Seed Words)
Konsep umum adalah bahwa setiap akun akan memiliki tiga izin khusus: pemilik, aktif, dan
pemulihan. Anda dengan mdah dapat memilih mitra pemulihan yang Anda percayai (teman
/keluarga) yang akan dapat memperbarui otoritas aktif dan memberikan Anda akses
kembali ke akun Anda.
Selama Anda menentukan beberapa teman dan keluarga yang Anda percaya untuk
mengembalikan akun kepada Anda jika Anda kehilangan kunci, maka Anda tidak perlu
khawatir dikunci selamanya. Ini dimungkinkan melalui penundaan Otorisasi dan Transaksi
yang Ditangguhkan pada blockchain EOSIO. Sekali lagi, ini sangat ideal untuk gamer
sebagai pengguna.

-

Memberi Nama Pada Akun
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Dengan EOS pengguna kami dapat memilih nama akun sekaligus sebagai nomor akun,
ini lebih disukai para gamer.
-

Memiliki Tata Kelola Sendiri
EOS memiliki tata kelola on-chain sendiri dan dijalankan oleh 21 produsen blok yang
dibayar oleh inflasi untuk menjalankan, memelihara, dan mengamankan jaringan.

-

Mudah digunakan untuk pengembang kami
Memungkinkan fleksibilitas yang besar untuk desain saat ini dan masa yang akan datang

-

Kerjasama dengan OCI
Gaimin.io telah mengunjungi OCI, (Object Computing) di AS bersama tim pengembangan
yang lengkap dan telah menguraikan rencana untuk penggabungan blockchain kami:
Wawancara dengan Phil Mesnier: Insinyur Utama dan Mitra di OCI dan bagian dari
tim pengembangan inti di EOS - https://www.youtube.com/watch?v=Z2LLWEWSLzc

-

Dan Larimer dan Block.one adalah Dibalik EOS
EOS, proyek blockchain utama ketiga Dan Larimer, dibuat oleh tim di Block.one.
Sementara proyek-proyek Dan sebelum-sebelumnya, Bitshares dan Steem, keduanya
berada di peringkat 50 besar berdasarkan kapitalisasi pasar, EOS secara teratur berada
di peringkat 5 teratas, dengan kapitalisasi pasar yang mengesankan..
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Model Bisnis:
Multi Aliran Pendapatan
Gaimin.io telah mengadopsi "Model Uber" untuk menciptakan platform untuk menghubungkan
penawaran dan permintaan dalam industri tertentu - dalam hal ini, memasok komputasi,
komoditas bernilai tinggi dari kekuatan pemrosesan. Model bisnis ini telah diuji melalui banyak
industri vertikal yang berbeda, seperti ride sharing (Uber), perjalanan/akomodasi (Airbnb), dan
bahkan freelance (TaskRabbit).
Dengan menghubungkan pasokan daya komputasi yang stabil yang benar-benar
terdesentralisasi ke permintaan yang sangat dibutuhkan (dimulai dengan perhitungan validasi
blockchain), Gaimin.io mampu memenuhi kebutuhan mendesak pada pasar yang sedang
tumbuh..
Melalui upaya ini, Gaimin.io memiliki beberapa aliran pendapatan berulang yang dikumpulkan
secara bulanan, diuraikan di bawah ini.
1) Biaya “Berlangganan” Bulanan
Model bisnis awal Gaimin.io utama adalah model jenis langganan.
Ketentuannya adalah bahwa Gaimin.io akan mengumpulkan biaya “berlangganan” bulanan
(hingga $10,00 USD) yang dibayarkan dalam token GMRX dari setiap “Pengguna Aktif.”
Catatan: "Pengguna Aktif" didefinisikan sebagai pengguna yang mendapatkan total minimum
$1/hari.
Juga diperkirakan bahwa biaya “berlangganan” bulanan yang lebih rendah dapat diterapkan
kepada pengguna yang berpenghasilan kurang dari target KPI ini sebesar $1/ hari, meskipun jika
hal ini diterapkan, tidak diantisipasi bahwa biaya tersebut akan lebih tinggi daripada 33% hadiah
pengguna.
Pengguna tidak perlu mengisi informasi pembayaran (Visa, Paypal, dll.) Karena pembayaran
langganan diambil dari imbalan GMRX secara otomatis, sehingga pengguna tidak pernah benarbenar harus membayar biaya berlangganan apa pun dari "kantong" mereka sendiri.
Jelas bahwa jika pengguna tidak "mendapatkan apapun", ia tidak akan membayar. Ini artinya
perangkat lunak bebas untuk diunduh, dipasang, dan digunakan oleh gamer.
Analogi: Pikirkan langganan Netflix tetapi pengguna tidak pernah harus membayar dan
menghasilkan keuntungan ketika dia menonton iklan atau meminta orang lain untuk mencobanya!
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CATATAN: Semua hadiah dan biaya berlangganan selalu dalam GMRX. Seluruh bisnis Gaimin.io
100% didukung token GMRX. Semua pengguna membutuhkan token GMRX kami untuk
menggunakan platform, komunitas, dan akses pasar.
2) Marketplace Penjualan Aset Digital
Model bisnis Gaimin.io menciptakan basis pengguna gamer dengan daya beli dalam bentuk token
GMRX dan menawarkan platform kepada mereka melalui komunitas dan pasar untuk
"menghabiskan" daya beli tersebut.
Oleh karena itu, ini adalah bagian dari model bisnis Gaimin.io untuk (i) merumuskan kemitraan
strategis utama untuk penjualan aset game digital dan (ii) pengembangan dan menjual
kepemilikan Gaimin.io dan pengembangan aset digital, game, dan produk digital terhadap basis
pengguna.
3) Biaya Transaksi Marketplace
Semua transaksi dalam komunitas dan pasar berlangsung dalam token GMRX dan membutuhkan
biaya transaksi mikro.
4) Persentase Total Kekuatan Jaringan Hash
Gaimin.io mengakui pentingnya komunitas dan karenanya akan mengambil persentase tetap
(diperkirakan 10%) dari total hadiah hash power dan mendedikasikan pendapatan ini secara
eksklusif untuk pengembangan komunitas dan dalam bentuk hadiah gamifikasi pasif/menurun
kepada pengguna dalam komunitas.
5) Biaya Mining Pool
Untuk memaksimalkan rewards dari pertambangan blockchain, diperkirakan bahwa Gaimin.io
akan membuat pool penambangannya sendiri, karena angka yang jelas, diharapkan menjadi pool
yang dominan, di mana penambang super (pengguna non-Gaimin.io) yang ingin bergabung harus
membayar biaya akses dalam token GMRX.
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Kompetisi:
Software Pertambangan Blockchain dan Exchanges Aset
Digital
Saat ini tidak ada solusi "end-to-end" langsung untuk para gamer di pasar, yang secara pasif
memonetisasi sumber daya gamer, lalu menghadiahi mereka dengan token digital untuk
dibelanjakan langsung pada pengalaman bermain mereka, menawarkan pasar aset digital
terintegrasi dan komunitas di mana token dapat digunakan.
1) Penambang-penambang Blockchain
Persaingan dalam penambangan blockchain sangat lemah, baik dalam hal penawaran produk
dari kompetitor maupun dalam hal penawaran versus permintaan. Karena permintaan saat ini dari
blockchains, bahkan dengan jumlah solusi pesaing saat ini, pasar masih membutuhkan lebih
banyak solusi untuk diversifikasi penambangan PoW sebanyak mungkin.

Gamers bukanlah penambang.
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Selain itu, software pertambangan saat ini membutuhkan pengetahuan dan kurva belajar yang
curam, dan didedikasikan lebih kepada pengguna tipe "do-it-yourself" yang mencari untuk
mengatur dan mengelola operasi penambangan mereka sendiri, tidak seperti solusi Gaimin.io
yang khusus menangani para pemain game dan menawarkan solusi hands-off.

2) Exchanges Aset Digital
Persaingan di Digital Asset Marketplace adalah yang paling sengit karena pesaing yang mapan
di pasar berbasis blockchain dan non-blockchain. Salah satu keunggulan kompetitif Gaimin.io
adalah aplikasi perangkat lunak monetisasi/penambangan. Pengguna dapat menggunakan
Gaimin.io sebagai one-stop-shop untuk semua kebutuhan aset digital mereka - mendapatkan
token GMRX yang dapat dihabiskan dari penambangan blockchain, dan berbalik dan
menggunakannya untuk membeli aset digital lainnya atau menjual aset lama melalui pasar yang
sama. Semua ini tanpa meninggalkan kenyamanan komunitas dan platform Gaimin.io.
Gamer akan membangun kepercayaan melalui penggunaan aplikasi perangkat lunak
pertambangan Gaimin.io, membuat adopsi pasar lain yang tidak mereka kenal, kecil
kemungkinannya.
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Selain itu, sebagian besar pasar mengklaim kehadiran global, tetapi pada akhirnya, hanya
memfokuskan upaya mereka pada Amerika Utara dan Eropa Barat. Gaimin.io memiliki rencana
untuk basis pengguna yang benar-benar global dan kehadiran global. Hal ini akan
memungkinkan Gaimin.io untuk membangun dan menumbuhkan kehadiran di mana pesaing
belum menargetkannya.
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Tokenomi:
Token Utilitas GMRX
GMRX adalah token satu-satunya yang memiliki fungsi menjadi token utilitas digital yang
mengandalkan rewardsplatform Gaimin, pasar dan komunitas.
1) Struktur Putaran
-

Suplay Token : 5,000,000,000
Total Token Yang Dijual (20%): 1,000,000,000
Harga Penjualan Token: $0.10 USD / Token

Gaimin akan mengoperasikan beberapa putaran untuk pembeli token secara pribadi dan publik
melalui acara penjualan token, detail lengkap masih harus ditentukan.
Softcap: $10 juta USD
Hardcap: $100 juta USD
2) Distribusi Token

Elemen kunci yang perlu diperhatikan adalah
(i) alokasi 30% untuk perusahaan digunakan sebagai cadangan untuk membantu
menyeimbangkan ekosistem GMRX, dan (ii) alokasi 30% untuk "Program Kickstart" untuk
membantu memulai komunitas Gaimin.io dan memberi insentif kepada komunitas untuk menjadi
anggota jangka panjang yang aktif.
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Di luar itu, pendiri akan mengambil 15% dan penasehat/seed investors (investor ekuitas awal) 5%,
kedua kelompok memiliki periode vestasi yang kuat untuk mengklaim semua token yang diberikan.
20% sisanya adalah untuk publik untuk membeli melalui acara penjualan token.

3) Penggunaan Dana

Akun Software dan pemasaran 50% dari dana untuk memastikan produk berkualitas tinggi yang
sedang berlangsung untuk pengguna, perluasan basis pengguna global dan pendirian merek.
Biaya tambahan, operasional, dan tim menyumbang 25% dari penggunaan dana untuk
mempertahankan operasi dan persyaratan harian. Tambahan 25% akan tersedia untuk
pengembangan komunitas global..
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Admin/Operasi/Tim
Kami akan mulai dari pangkalan Eropa dan kemudian membangun kehadiran penuh di Asia diikuti
oleh AS. Ketentuan biaya penuh termasuk:
- Kantor didirikan sebagai markas Eropa
- Kantor didirikan sebagai markas Asia (hub besar untuk bermain game)
- Kantor didirikan sebagai markas AS
- Traveling, acara, stand dll.
- Staf, upah, relokasi (mis. Pengembang perangkat lunak)
- Rekrutmen untuk mendapatkan talenta terbaik
- TI, infrastruktur teknologi, perangkat keras dan peralatan
- Pelatihan dan pendidikan
- Mempekerjakan bakat eksternal
- Beasiswa, universitas lokal dll.
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Pengembangan Software
Software kami telah dirancang dalam "modul", tujuan penggalangan dana "softcap" minimum
mencakup modul dengan semua pengujian (untuk alfa, beta) dan hingga peluncuran penuh
produk MVP yang dapat dipasarkan. Pendanaan lebih lanjut, dan pendapatan yang
berkelanjutan kemudian akan menentukan seberapa cepat kita bisa pergi dengan
pengembangan lebih lanjut. Ketentuan biaya penuh termasuk:
-

Area anggota admin situs web dan bagian akun online
Pengujian (alpha, beta)
Pengembangan modul pertambangan (berkelanjutan)
Pengembangan AI (berkelanjutan)
Pengembangan NEP
Aplikasi mobile
Pengembangan/integrasi Blockchain (bangunan dan pemeliharaan)
Pengembangan model konversi nilai relatif
Pengembangan perangkat lunak Komunitas dan Marketplace
Terjemahan bahasa
AI, machine learning, kemajuan
Divisi Game (pengembangan aset dan game dalam game)
Server dan biaya dasar kehadiran online lainnya
Penelitian dan Pengembangan
Penyelidikan layanan superkomputer / R&D
Investigasi / R&D layanan tambahan (penyimpanan, dll)

Penjualan/Pemasaran
Anggaran pemasaran akan digunakan sesuai dengan strategi yang dirinci di bagian "Rencana
Pemasaran".
Hukum /Peraturan /Kepatuhan
Dana ini memastikan Gaimin.io dapat mencakup semua persyaratan hukum dasar untuk
memulai operasi dengan struktur dan landasan hukum yang patuh dan solid. Ketentuan biaya
penuh termasuk:
-

Struktur dan legalitas perusahaan
Peraturan ICO / IEO / Blockchain
Perlindungan IP
Merek Dagang
Paten perangkat lunak.
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Komunitas
Gaimin.io sepenuhnya menyadari pentingnya komunitas dalam membangun loyalitas
pelanggan, retensi, identitas merek, dan prestise merek, dan karenanya akan mendedikasikan
sebagian besar dana yang terkumpul untuk pengembangan dan pemeliharaan komunitas yang
berkelanjutan. Ketentuan pendanaan akan mencakup:
-

Pengembangan dan pertumbuhan komunitas dan pasar
Peringkat in-house, hadiah, turnamen, penghargaan, pengakuan
Mitra, aliansi, dan kolaborasi
Admin, moderator, setiap bahasa
Manajer media sosial dan komunitas
Influencer
Promosi dan sponsor
Tim Esports.

4) Menciptakan Permintaan Berkelanjutan – Contoh Kasus Penggunaan Token GMRX
Berikut ini adalah aplikasi yang direncanakan untuk Token GMRX; ini akan membantu
meningkatkan adopsi, utilitas, dan permintaan keseluruhan untuk Token GMRX.
1. Metode pembayaran eksklusif untuk aplikasi perangkat lunak pertambangan Gaimin berlangganan bulanan.
2. Metode pembayaran eksklusif untuk komunitas Gaimin dan pasar bagi para gamer untuk
membeli/menjual/menyewakan barang-barang digital (semua smart contracts Gaimin
akan dilaksanakan hanya menggunakan Token GMRX saja)
3. Pembayaran eksklusif untuk penambang yang ingin bergabung dengan pool
penambangan milik Gaimin, yang perlu mereka beli.
5) Perlindungan Pasar Token
Untuk membantu mempertahankan token yang stabil dengan lintasan nilai positif, Gaimin akan
menggunakan serangkaian teknik untuk memastikan keamanan token dan membantu
mengatasi kondisi pasar yang sulit yang dihadapi semua token..
Kapitalisasi Pembeli Token
Setiap pembeli token akan terbatas pada total % saham pada Token Gaimin untuk membatasi
potensi taktik pasar jahat yang mengancam stabilitas token, seperti pumping dan dumping.
Periode Vestasi
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Semua pendiri, anggota tim, danseed investor / ekuitas dengan opsi token, termasuk pendiri, akan
dikenakan periode vetasi. Pendiri akan memegang 15% dari total token. Semua vestasi difasilitasi
melalui smart contract. Hal ini memastikan komitmen jangka panjang dari para pendiri dan
memastikan para pendiri tidak dapat bertindak melawan perusahaan karena itu akan bertentangan
dengan kepentingan finansial mereka sendiri..
Selain itu, para penasihat juga akan dikenakan periode vestasi untuk memastikan keterlibatan aktif
dan berkelanjutan mereka dan untuk memastikan mereka tidak dapat bertindak demi kepentingan
pribadi mereka sendiri dengan mengorbankan perusahaan dan pemangku kepentingan lainnya.
Cadangan Token
Gaimin.io merupakan perusahaan yang akan memegang 30% dari total token sebagai cadangan
untuk memperbaiki kondisi pasar yang tidak biasa yang mengancam stabilitas Token GMRX.
Cadangan ini dapat diterbitkan sebagian atau penuh untuk membantu merangsang ekonomi
Token GMRX, jika kondisi pasar menganggap ini perlu.
KYC & AML
Setiap investor ekuitas swasta, dan pembeli token, baik individu atau institusi, akan dilakukan KYC
dan AML yang ketat untuk menentukan kelayakan untuk berinvestasi di Gaimin.io dan menerima
Token GMRX. Gaimin.io tidak akan, dalam keadaan apa pun, mengizinkan atau menerima
investasi, atau pembelian token, langsung atau sebaliknya, dari orang yang terbatas atau
sekelompok orang. Ini termasuk tetapi tidak terbatas pada siapa pun yang gagal dalam
penyaringan KYC atau AML, memberikan informasi yang salah, palsu, atau menyesatkan, atau
mencoba untuk menghindari penyaringan, atau menampilkan perilaku jahat terhadap Gaimin.io,
stakeholdernya, atau individu terhormat lainnya , kelompok, atau entitas.
Permintaan Token
Membuat dan mempertahankan permintaan positif untuk token GMRX akan terjadi melalui
gamifikasi aplikasi perangkat lunak Gaimin.io.
Dengan menjadikan token GMRX sebagai metode pembayaran eksklusif dari aplikasi perangkat
lunak Gaimin.io (biaya berlangganan bulanan), pembayaran eksklusif semua smartcontract di
komunitas Gaimin.io dan pasar untuk aset game digital, serta metode pembayaran eksklusif untuk
penambang super yang ingin bergabung dengan pool pertambangan milik Gaimin.io.
7) Diagram Alur Token
Bagan berikut menunjukkan aliran token ekonomi.
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Rencana Pemasaran:
Strategi Pemasaran
Terintegrasi.

yang

Sederhana,

Kuat,

dan

Gambaran Sederhana
Kemampuan untuk mendapatkan pengguna melalui berbagai saluran menawarkan Gaimin.io
rencana pemasaran keseluruhan yang sederhana dan sangat kuat. Selain itu, pemasaran ke
demografis permainan memiliki keunggulan tertentu dan spesifik:
-

Gamer mudah ditemukan, baik online maupun offline, dan mudah di jangkau.

-

Ada saluran media sosial tertentu, situs web, dan forum yang memungkinkan akses
langsung ke demografi ideal (Instagram, Twitch, saluran gamer Youtube).

-

Rekomendasi viral alami dalam bermain game. Gamer adalah demografi yang paling
terhubung dan sangat terbiasa dengan rekomendasi tipe viral.

-

Influencer game memiliki pengikut yang besar, setia dan terbuka untuk promosi.

Ulasan yang Lebih Detail
Gaimin.io telah mengidentifikasi tiga segmen pasar utama yang penting bagi keberhasilan
perusahaan:
1. Investor
2. End Users - PC Gamers
3. Crypto/Blockchain Enthusiasts
Masing-masing dari ketiga segmen ini memainkan peran penting dalam membantu mendanai
pengembangan Gaimin.io, memastikan penggunaan berkelanjutan dan keberhasilan aplikasi
perangkat lunak Gaimin.io, dan oleh karena itu memastikan keberhasilan, permintaan dan utilitas
Token GMRX yang sehat dan dapat dipertahankan..
Meskipun Gaimin.io berbasis di Eropa, operasi adalah upaya global, dengan perhatian khusus
untuk difokuskan pada cryto dan pasar gaming Asia. Setiap segmen dan kegiatan akan dilakukan
dalam skala global, dengan memperhatikan pasar utama yang menarik di luar pasar yang
berbahasa Inggris.
Kesadaran/Minat
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Untuk membangun kesadaran di tiga segmen pasar utama kami, Gaimin.io akan melakukan/
menggunakan kegiatan/alat berikut:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Network Expansion Program (dibangun dalam system rujukan)
Airdrops
Dukungan Investor & Penasihat
Pemasaran Media Sosial
Konten
Hubungan Publik
a. Hubungan Media
b. Hubungan Influencer
c. Hubungan Komunitas
7. Pengembangan Komunitas
8. P emasaran Digital
a. Search Engine Marketing Campaigns (Search and Display)
b. Search Engine Optimization Campaigns
c. Private Network Marketing Campaigns (Search and Display)
d. Remarketing/Retargeting Campaigns (Search and Display)
e. Video Marketing on Public and Private Networks
f. Direct Digital Marketing (ie, Email)
9. Sponsor (ie, eSports team)
10. Acara-acara (seperti Promosi Turnamen Game)
Aktifitas tersebut di atas akan memungkinkan Gaimin.io melakukan kegiatan yang lebih luas untuk
menargetkan semua segmen pasar utama, dalam skala global, melalui berbagai titik kontak.
Setiap kegiatan dapat dipertahankan dalam jangka panjang dan ditambah untuk mendukung
berbagai tahap kampanye pemasaran terpadu - apakah kita memberi informasi kepada pengguna
untuk pertama kalinya, menargetkan ulang, mempertahankannya, atau mendorong mereka untuk
menjadi advokat.
Keinginan/Adopsi
Untuk menyemai adopsi di tiga segmen pasar utama, Gaimin.io akan melakukan/menggunakan
kegiatan/alat berikut:
-

Gratis Untuk Dimainkan (Digunakan)
Kualitas Produk
Produk yang terus membaik, meningkatkan hasil seiring waktu
Promosi dan Penawaran/Diskon Waktu Terbatas
Fase Alpha dan Beta Tertutup dan Terbuka
Gamifikasi aplikasi perangkat lunak Gaimin.io
Token GMRX pada exchanges terbuka di seluruh dunia
Pembayaran eksklusif untuk Gaimin.io dan platform terkait melalui token GMRX
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Gratis Untuk Dimainakan (digunakan)
Perangkat lunak itu sendiri akan menghilangkan hambatan untuk masuk bagi pengguna yang ragu
- tidak memerlukan kartu kredit atau informasi PayPal, dan hasil yang instan. Selain itu, Gaimin.io
akan berfokus pada kualitas produk dan pengalaman pengguna untuk memastikan bahwa
Gaimin.io berdiri di atas semua penawaran pasar lainnya untuk mengamankan adopsi pengguna.
Sekali lagi, masing-masing poin ini dapat dipertahankan dalam jangka panjang untuk memastikan
pengguna tidak hanya mengadopsi, tetapi juga terus berlanjut digunakan oleh pengguna setia dan
perangkat lunak aktif dari Gaimin.io.
Advokasi
Untuk mengubah pengguna yang aktif dan loyal menjadi pendukung Gaimin, kami akan
melakukan/menggunakan kegiatan/alat-alat berikut:
-

Kualitas Produk (termasuk hasilnya)
Program Perluasan Jaringan
Gamifikasi dan Insentif

Menjadikan pengguna yang loyal menjadi pendukung adalah tujuan akhir dari merek apa pun.
Gaimin.io akan mencapai ini melalui kualitas produk yang unggul dengan pembaruan yang
dilakukan secara terus-menerus (dan tentu saja hasil pengguna), Program Perluasan Jaringan,
serta gamifikasi perangkat lunak Gaimin.io, dan insentif yang nyata untuk pengguna aktif yang
loyal.
Ringkasan
Dengan semua upaya yang terintegrasi di seluruh saluran komunikasi Gaimin.io, Gaimin akan
dapat mencapai target pasar yang spesifik secara ekonomis, efisien dan efektif baik dalam
kehidupan jangka pendek dan jangka panjang dari produk dan perusahaan.
Selain itu, setiap kegiatan difokuskan untuk membangun hubungan berkualitas yang tinggi dengan
pengguna untuk memastikan umur pelanggan yang panjang dan sehat.
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Roadmap:
Milestones dan Tujuan
Milestones Pencapaian tahun 2018: Basic Proof of Concept / Pembentukan Perusahaan
●
●
●
●
●
●

Pembentukan perusahaan: UK/Crypto Valley, Zug, Switzerland
T im, mitra, & penasihat strategis (permainan, pemasaran, pengaturan, blockchain)
Kehadiran internet (situs web, media sosial, dll.)
Dokumentasi awal (deck, penggunaan dana, litepaper, rencana pemasaran, dll.)
Pengembangan perangkat lunak: perenanaan pengujian "Alpha"
Permintaan pengguna dikonfirmasi: Madrid Games Week

Q1 2019 - Tujuan:
●
●
●
●

Memperbarui dokumen berdasarkan pengalaman 2018
Penggalangan dana pribadi
Melanjutkan dan perluasan pengujian Alpha, menjangkau 100 pengguna
Pembaruan perangkat lunak berdasarkan umpan balik Alpha

Q2 2019 - Tujuan:
●
●
●
●

Finalisasi pengujian Alpha dan membuat laporan secara terperinci
Melanjutkan penggalangan dana pribadi
Memulai persiapan IEO
meluncurkan token GMRX pada platform EOS

Q3 2019 - Tujuan:
●
●
●

Merencanakan dan menjalankan pengujian beta perangkat lunak pribadi/publik
PR agresif, airdrop, pembangunan komunitas, kehadiran di media sosial
Penggalangan dana melalui penjualan penjualan token pada exchange

Q4 2019 Q4 - Tujuan:
●
●
●
●

Penggalangan dana melalui penjualan penjualan token pada exchange
Memperluas operasi untuk mempersiapkan peluncuran, pengukuran, orientasi
pengguna
Kemitraan dan aliansi
Finalisasi MVP dan peluncuran

Tim:
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Pendiri dan Pemain Inti
Daftar kolaborator dan aliansi lain yang lebih terperinci dapat ditemukan di https://gaimin.io/

Pendiri
Para Pendiri sudah saling kenal selama lebih dari 15 tahun. Setelah bekerja bersama di beberapa
negara di berbagai benua, tim memiliki pengalaman yang luas dalam memecahkan masalah dan
menciptakan solusi bersama.

Martin Speight - Co-Founder / CEO
Entrepreneur yang berpengalaman dan konsultan strategi bisnis. Latar
belakang lebih dari 28 tahun dalam penjualan & pemasaran. Pendiri konsultan
pemasaran online spesialis. Pengalaman khusus bekerja dengan startup
Internet mengembangkan sistem dan proses untuk pertumbuhan yang
terencana.

Clive Aroskin - Co-Founder / COO
Spesialis operasi dan logistik dengan pengalaman startup kewirausahaan
yang signifikan. Keahlian dalam program rujukan yang luas, pengembangan
komunitas, dan manajemen event.

Calvin Adamus - Co-Founder / CPO
Pencipta Gaimin dengan pengetahuan khusus terkait produk. Penasihat
strategis, pengembangan komunitas dan spesialis program rujukan.
Pengalamannya yang luas dalam mengembangkan konsep hingga realitas.
Multi-bahasa dan pengembara.

The Gaimin.io Project Whitepaper - Page 44 of 64

Andrew Faridani - Co-Founder / CMO
Pendiri agensi digital lokal terbesar Kanada, dengan pengalamanelama 18
tahun yang dimiliki yang khususdalam iklan online, branding, dan media
sosial. Pengalamanyang luas dalam manajemen staf, proses bisnis, sistem,
penskalaan dan pengembangan.

Robert van Schaik - Co-Founder / CFO
Memiliki pengalaman selama 30 tahun dalam pembentukan bisnis dan
manajemen , mendirikan beberapa bisnis online yang sukses. Investor
pemula yang berspesialisasi dalam teknologi dan blockchain.

Buki Ben Natan - Co-Founder / CTO
Pengetahuannya yang luas tentang teknologi blockchain dan semua aspek
pengembangan produk Teknologi Informatika. Pengalamanyang luas
dengan teknologi big data., Stack & machine learning.

Pemain Inti
Roman Golovakha - VP Product Development
Insinyur dan arsitek perangkat lunak yang memiliki pengalaman selama 18
tahun dalam penelitian dan pengembangan, dari konsep ke produk. Spesialis
Blockchain. Lebih dari 15 tahun pengembangan keterampilan sebagai ProGamer. Pengiriman berbagai aplikasi mobile, situs web, dan solusi cloud
untuk start-ups dan perusahaan yang sudah maju di bidang hiburan,
perbankan dan TV.

Shaun Martelly - CIO
Spesialis dalam hubungan publik, pemasaran, berbicara di depan umum dan
berhasil mengumpulkan dana untuk beberapa startups yang berhubungan
dengan teknologi.

The Gaimin.io Project Whitepaper - Page 45 of 64

Beverley Warburton - Branding and Community Advisor
Spesialis branding, penasihat komunitas Gamification dan gamer. Memiliki
25+ tahun pengalaman perusahaan dalam pengembangan penjualan
langsung & melaksanakan strategi operasional untuk mendorong ekspansi
internasional.

Enrique Santos - Market Analyst
Analis pasar saham teknis selama 18 tahun. Penulis 4 buku tentang analisis
berdasarkan pada Elliott Wave Theory dan model pola Fibonacci. Khusus
dalam perdagangan intraday pada mata uang dan indeks berjangka,
memanfaatkan sistem seputar analisis teknis dan perdagangan stabil
berdasarkan pola perilaku manusia.

Miguel Ferrero - CGO
Penasihat Permainan untuk Pasar Hispanik. Pakar industri permainan,
Spesialis VR dan pendiri Spanish gaming dan perusahaan VR/AR, mentor
bisnis, pelatih pengembangan tim, permainan dan penyelenggara acara
olahraga.

The Gaimin.io Project Whitepaper - Page 46 of 64

Addendum 1: “Laporan Alpha”
Laporan Lengkap Dengan Kesimpulan Dari Gaimin.io
Pengujian 100 Orang Perangkat Lunak Alpha
PENGANTAR
Sebelum kita mulai, gambaran umum yang sangat non-teknis dari pengembangan perangkat
lunak yang akan membantu menjelaskan dengan tepat di mana kita berada dalam sebuah proses.
Perangkat lunak berkembang melalui berbagai fase desain sebelum mencapai versi yang dapat
dibawa ke pasar. Versi berharga pertama ini biasanya disebut sebagai “Minimum Viable Product”
(MVP).
Fase pengembangan ini dapat mencakup beberapa atau semua hal berikut tergantung pada
kompleksitas proyek:
•
•
•
•
•
•

Functional Requirement Documents (FRDs)
Software Design Documents (SDDs)
Perangkat lunak Purawrupa Aal untuk pengujian internal
Pengujian Alpha
Pengujian Beta
Minimum Viable Product (MVP)

MVP biasanya apa yang orang lihat sebagai "Versi 1.0" dari platform perangkat lunak. Secara
operasional suara tetapi tidak memiliki semua fitur dan peningkatan yang ditambahkan di versi
yang lebih baru.

ALPHA TESTING TIME PERIOD
PERIODE PENGUJIAN ALPHA
●
●
●
●

Pengujian alpha platform kami dimulai pada bulan Juli 2018
Penutupan pengujian Alpha pada bulan April 2019
Selama 8 bulan penuh, termasuk 2 bulan "set up" dan 6 bulan pengujian penuh
Dilakukan dalam 2 tahap:
● Tahap 1 pada dasarnya dilakukan di rumah dengan purwarupa awal
● Tahap 2 dibuka untuk pengguna eksternal, (teman, keluarga, penasihat, influencer
komunitas game, gamer), dan diperluas menjadi lebih dari 100 pengguna secara
total
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Selama periode pengujian ini, kami mengumpulkan semua data yang diperlukan untuk mencapai
tujuan pengujian awal, dan sepenuhnya memverifikasi fungsionalitas platform perangkat lunak
kami, bersama dengan keseluruhan konsep dan model bisnis kami.

TUJUAN PENGUJIAN ALPHA
Tujuan utama pengujian Alpha adalah untuk merancang dan mengembangkan perangkat lunak
dasar, menjadikannya beroperasi dan memungkinkan kami untuk menghasilkan data yang
diperlukan untuk memberi kami “proof of concept" model bisnis kami yang terverifikasi..
Artinya bahwa kami bukan sekadar "ide" bisnis, sebaliknya, kami akan secara jelas menunjukkan
kelayakan proyek ini dan memberikan roadmap yang sangat jelas ke MVP.
Tujuan pengujian Alpha secara terperinci:
●

Membangun platform perangkat lunak, dari bawah ke atas, yang akan memungkinkan kami
untuk memvalidasi dan mengkonfirmasi transaksi blockchain pada blockchain “Proof of Work”
(PoW) (pertambangan blockchain) dan menghasilkan imbalan bagi pengguna yang terkait.

●

Menjadikan perangkat lunak berfungsi denganmining pools yang relevan dan algoritme
pertambangan terkait, bersama dengan semua proses terkait.

●

mengidentifikasi tiga crypto yang berbeda untuk ditambang, dan dua algoritma pertambangan,
dan menggunakannya untuk menghasilkan reward pertambangan nyata.

●

mengidentifikasi semua masalah pengunduhan dan pemasangan (termasuk masalah firewall
dan antivirus), identifikasi kerusakan, menemukan (dan menyelesaikan) bug sebanyak
mungkin dan menghasilkan daftar fitur yang "hilang", dan versi awal fitur yang diinginkan
pengguna.

●

Pengembangan proses awal orientasi pengguna untuk memungkinkan kami menggabungkan
pengalaman mengunduh, menginstal, dan set up yang mulus bagi pengguna.

●

Menyiapkan parameter untuk pengujian Beta, yang akan menjadi fase pengujian signifikan
berikutnya

●

Bantu kami dengan memberikan data dan informasi tambahan untuk pembuatan final FRD
(Functional Requirement Documents) untuk fitur-fitur lain yang belum termasuk dalam
pengujian Alpha ini.
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● Memastikan pengkodean perangkat lunak akan berfungsi untuk memungkinkan agregasi daya
pemrosesan GPU yang sukses untuk penggunaan lainnya di masa depan (seperti rendering
CGI) yang berarti bahwa model bisnis kami dapat menjadi sebanyak mungkin "bukti masa
depan" dengan memastikan monetisasi multi-fungsional daya GPU.
●

memastikan perangkat lunak akan memungkinkan integrasi fitur (modul) kami yang lain di
masa mendatang termasuk "Machine Learning Engine" kami, "Program Perluasan Jaringan",
"Mekanisme SAuto-Swap Stablecoin", "Pasar & Komunitas", dan tentu saja " Integrasi
Blockchain”.

●

Perluasan pengujian untuk menyertakan cukup banyak pengguna dengan variasi geo-location,
kecepatan koneksi internet, GPU, CPU, versi Windows dan pembaruan versi yang memadai,
untuk memungkinkan kami melakukan uji coba platform yang solid.

●

Menghasilkan data yang memadai (rewards pengguna dari pertambanganan) untuk
memungkinkan kami membuat penghasilan yang disimulasikan secara akurat di kedua tingkat
individu, dan saat memasukkan perhitungan Program Perluasan Jaringan (NEP), untuk
membuktikan bahwa model bisnis kami berfungsi untuk pengguna dan untuk diri kita sendiri
sebagai perusahaan.

●

CATATAN: Kami memiliki reward KPI sebesar $1/hari untuk mengklasifikasikan pengguna
sebagai "Pengguna Aktif", oleh karena itu, tujuan kami adalah untuk menunjukkan bahwa kami
dapat memenuhi KPI ini.

●

Memberikan data dunia nyata untuk secara jelas menunjukkan perbedaan dalam rewards
crypto dengan memilih crypto-crypto yang lebih menguntungkan untuk ditambang, sehingga
memverifikasi konsep proses machine learning kami (yang akan mengidentifikasi koin yang
paling menguntungkan dan mengalokasikan “Hash Rate” yang sesuai) untuk memastikan
keseluruhan semua rewards.

●

Untuk membuktikan bahwa platform dapat dijalankan secara menguntungkan selama periode
pengujian tanpa menyertakan komisi rujukan NEP, meningkatkan daya beli token, rewards
yang jauh lebih tinggi dari penggunaan GPU lain seperti rendering CGI. Rewards
pertambangan Crypto menurun secara signifikan sebelum periode pengujian kami dan tetap
rendah, meskipun demikian, kami masih dapat memaksimalkan rewards pertambangan
dengan kekuatan penuh dari machine learning kami (yang di tetapkan secara manual ) untuk
memilih crypto yang dihadiahkan untuk ditambang..

KONDISI REWARDS PENGGUNA AWAL
●

Telah diputuskan bahwa untuk memungkinkan pengembang kami memiliki kebebasan penuh
bekerja pada perangkat lunak, kami akan menghargai penguji Alpha untuk waktu mereka yang
terhubung ke platform kami dan bukan kontribusi Hash mereka.
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●

Tidak ada korelasi antara rewards token untuk penguji Alpha dan rewards pertambangan aktual
yang dicapai. Faktanya kami hanya benar-benar melakukan persentase dari agregat hash
power pengguna untuk pertambangan blockchain, sebagian besar hash diperlukan untuk
pengembangan pengujian platform.

●

Tanpa tahapan dalam pengujian Alpha, kami berupaya memaksimalkan imbalan dari
pertambangan. Itu bukanlah tujuannya.

●

Kami juga tidak memiliki perangkat lunak yang melakukan fungsi lain (seperti rendering CGI),
kami membatasi pengujian Alpha sebatas pada pertambangan blockchain.

PARTISIPASI PENGGUNA
●

Secara total, lebih dari 100 pengguna ikut serta dalam pengujian Alpha resmi, dari 12 negara
yang berbeda. hal ini memastikan kami mencapai tujuan kami untuk memiliki data pengujian
yang cukup luas.

●

Seperti yang direncanakan, hal ini memungkinkan kami untuk menguji berbagai komputer yang
berbeda, dengan versi Windows yang berbeda (pada berbagai tahap pembaruan Windows),
bersama dengan berbagai macam GPU, CPU, kecepatan internet, dll..

BUGS
●

Sebanyak 203 bug dilaporkan oleh pengguna baik secara manual atau menggunakan platform
sistem pelaporan bawaan. Semua berhasil diselesaikan.

ALGORITMA PERTAMBANGAN DAN CRYPTO YANG DITAMBANG
● Kami berhasil menguji dua algoritma (Ethash dan Cryptonight).
● Kami berhasil menambang tiga crypto yang berbeda. Ethereum (ETH), Monero (XMR) dan
DubaiCoin (DBIX), yang pada dasarnya adalah tiruan dari ETH.
● Kami memilih ETH dan DBIX untuk menunjukkan perbedaan dalam kemungkinan penghasilan
dengan menambang jenis crypto yang sama dengan sumber daya yang sama, menggunakan
algoritma yang sama, meskipun masing-masing crypto berbeda memiliki faktor yang berbeda
yang mempengaruhi reward pengguna (penambang yang bersaing, kesulitan , harga , dll.)
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● Selama pengujian Alpha, secara manual kami beralih di antara crypto yang kami tambang,
meniru apa yang AI kami (machine learning) akan lakukan secara otomatis ketika dimasukkan
ke dalam platform. Kami melakukan ini untuk menunjukkan perbedaan dalam hasil
penambangan (diukur dalam USD) ketika mengarahkan tingkat hash ke crypto yang berbeda
(dalam hal ini hanya 3), dan oleh karena itu memberikan bukti yang jelas dari kekuatan artificial
intelligence kami dalam meningkatkan secara signifikan keseluruhan rewards dari
pertambangan blockchain.

REWARDS PERTAMBANGAN BLOCKCHAIN
● Meskipun kami tidak menjalankan pengujian Alpha dengan tujuan memaksimalkan rewards dari
pertambangan blockchain, salah satu persyaratan kami adalah untuk menyediakan data nyata
yang cukup untuk memungkinkan kami menghitung simulasi perolehan yang akurat.
● Hadiah per jam dari periode paling menguntungkan dari pengujian kami (sambil berusaha untuk
memaksimalkan pengembalian) berdasarkan rata-rata 1060/1070 GPU (sekitar 15/20 MH/s)
adalah $ 0,0516 untuk koin hadiah terbaik yang kami tambang (DBIX)
● Bagaimanapun juga, hadiah per jam untuk masing-masing crypto sangat bervariasi ketika kami
mengekstraksi semua data, dan terlihat seperti ini:
- Monero (XMR) rata-rata per jam adalah $0.0300 (data tidak cukup untuk dimasukkan)
- Ethereum (ETH) rata-rata per jam adalah $0.0218
- DubaiCoin (DBIX) rata-rata per jam adalah $0.0516

BIAYA
Perkiraan Biaya Menjalankan Platform Gaimin Per Jam.
Ada banyak sekali faktor yang menentukan biaya menjalankan PC gaming. Perhitungan ini
dimaksudkan untuk menawarkan rata-rata yang wajar karena ada terlalu banyak varian untuk
dihitung secara akurat di seluruh basis pengguna global (game memiliki kehadiran yang signifikan
di lebih dari 100 negara menurut penelitian industri game NewZoo)
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Source: Newzoo

Faktor-faktor yang mempengaruhi biaya energi (harga per kW/jam) termasuk, tetapi tidak
terbatas pada:
● Lokasi: negara dan wilayah
● Penyedia / pemasok energi
● Suhu ruangan yang menentukan penggunaan kipas untuk pendinginan. (Kebetulan, di
ruangan yang dingin ini sebenarnya bisa mengurangi biaya pemanasan!)
● Musim dalam setahun (harga dapat bervariasi tergantung pada bulan)
● Siang hari (waktu malam seringkali lebih murah)
● Permintaan energi di lokasi tertentu; dalam periode permintaan energi tinggi penyedia
cenderung meningkatkan biaya, pada periode penurunan biaya permintaan rendah
● Jenis sumber energi dan perubahan sumber energi dari penyedia
● Perubahan kondisi cuaca
● Perubahan kebijakan pemerintah
● Membuat, model dan spesifikasi PC, CPU, GPU, ukuran layar, jenis dan jumlah kipas, dll
● Aplikasi latar belakang mana yang mungkin berjalan (pemindai anti-virus, dll.)
● PC yang buruk: seperti overclocking (sesuatu yang tidak kami lakukan)
● PC yang bagus: menjaga PC dalam "kesehatan" yang baik
● Jenis pendinginan PC (cair?) Dan peningkatan pendinginan di masa yang akan datang
Dengan mempertimbangkan penelitian dari tautan di bawah ini, dan mencoba mencocokkan data
dari profil pengguna penguji Alpha kami (untuk menentukan lokasi dan spesifikasi PC/1060/1070
GPU) kami menentukan biaya rata-rata sekitar 0,034 USD (3,4 Sen Dolar Amerika Serikat) per
jam untuk menjalankan platform Gaimin kami pada PC gaming berspesifikasi menengah.
Referensi:
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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

( Silahkan lihat juga bagian di bawah ini dari C.O.O. kami dan statistik pribadinya sendiri)

KEUNTUNGAN DASAR
●

Berdasarkan angka-angka di atas kita dapat memverifikasi bahwa rata-rata pendapatan
pertambangan blockchain, dengan menggunakan yang paling menguntungkan dari
hanya tiga koin yang ditambang, adalah $ 0,0516 per jam.

●

Dan biaya energi rata-ratanya adalah $ 0,034 per jam

●

Oleh karena itu, keuntungan rata-ratanya adalah $ 0,0176 per jam (menggunakan DBIX)
untuk pengguna biasa dengan GPU 1060/1070

● Jika kami menggunakan ETH atau XMR maka dalam kedua kasus maka kami akan sedikit
kehilangan uang
●

Angka-angka ini secara akurat mencerminkan keadaan pertambangan blockchain
selama periode ini dan sesuai dengan hasil yang kami harapkan. Sebagian besar
penambang yang kami ajak bicara yang menambang sekitar periode ini telah
mengkonfirmasi hasil ini sebagai hal biasa

MENCAPAI $ 1 USD PER HARI UNTUK PENGGUNA KAMI?
1) Artificial Intelligence (Machine Learning)
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Screenshot courtesy of https://whattomine.com/

Seperti yang kami lihat dari pengujian kami sendiri, salah satu faktor utama dalam reward yang
dihasilkan dari pertambangan blockchain adalah pemilihan koin yang sebenarnya.
Hanya ulasan singkat dari situs web, “WhatToMine.com/coins” di bawah tab GPU dan Anda dapat
melihat sendiri estimasi reward koin yang dapat ditambang menggunakan GPU.
Perbedaan dalam hasil sangat dramatis (dalam ratusan persen)
Pengujian kami sendiri menunjukkan bahwa kami bisa menghasilkan 237% lebih banyak (dengan
sumber daya yang sama dan menggunakan algoritma pertambangan yang sama) dengan hanya
mengirimkan tingkat hash kami ke DBIX daripada menggunakan hash yang sama ke ETH.
Kami mengetahui hal ini sejak hari pertama kami menyelidiki ide pertambangan blockchain pada
akhir tahun 2017, dan konsep ini yang memulai gagasan Gaimin.
Banyak faktor yang menentukan profitabilitas cryptocurrency pada setiap titik waktu, dan tujuan
kami adalah untuk mengembangkan A.I. yang akan memperhitungkan semua faktor dan terusmenerus bisa beralih di antara crypto untuk memastikan kami memaksimalkan pengembalian,
sementara menyeimbangkan semua faktor.
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Jika kita dapat menghasilkan 237% lebih menguntungkan secara manual dari hanya tiga koin,
maka jelas AI kita menggunakan machine learning, dapat memastikan kami mendapatkan
keuntungan yang konstan dan jauh lebih tinggi daripada mencoba menambang menggunakan
metode pertambangan tradisional (memilih koin dan sebuah harapan!)
Selama masa pengujian, kami hanya melakukannya secara manual apa yang A.I kami kerjakan
secara otomatis, tetapi dari pilihan ratusan crypto, bukan tiga / seperti yang kita lakukan.
Kesimpulan: Kami membuktikan proses pemilihan machine learning crypto kami akan
bekerja dan mampu menghasilkan rewards yang jauh lebih tinggi (dalam ratusan
persen lebih banyak) daripada peertambangan crypto tradisional.
2) Network Expansion Program (NEP)
Salah satu faktor pembatas ketika menambang crypto adalah jumlah hash power yang dapat
Anda hasilkan untuk mendukung upaya penambangan Anda.
Biasanya penambang harus berinvestasi lebih banyak peralatan untuk meningkatkan tingkat
hashnya, dan karenanya meningkatkan reward penambangannya.
Namun setiap kali melakukan ini, investasinya meningkat dan begitu pula biaya energinya dalam
menyalakan GPU baru yang telah menjadikan bisnis pertambangan yang sangat sulit dalam 12
bulan terakhir dengan nilai crypto dan karena reward penambangan yang menurun.
Tujuan kami, dalam "pemikiran gaya-blockchain-terdistribusi" adalah untuk memungkinkan
pengguna kami untuk mendistribusikan peningkatan GPU dan biaya daya yang dihasilkan
dengan memungkinkan mereka untuk memperkenalkan teman-temannya melalui "Program
Perluasan Jaringan" kami - sistem rujukan sederhana di mana Anda harus merujuk teman mana
pun, Anda mendapatkan 10% dari nilai hash rujukan tersebut selamanya.
Dan harus diingat Anda tidak membayar biaya energi teman yang dirujuk.
Di sini Anda dapat melihat simulasi video 1 menit dari perangkat lunak ketika kami menciptakan
kembali seperti apa bentuknya dengan kelompok yang dibentuk menggunakan NEP
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Simulasi penapatan dengan NEP
Kami mengambil data dunia nyata dari periode pengujian kami, dan menghasilkan perhitungan
berikut.

Di sini Anda dapat melihat bahwa dengan 150 pengguna yang dirujuk, masing-masing
menambang hanya 4 jam setiap hari, seorang pengguna akan diberikan reaward $ 3,22
Apakah 150 orang dapat dicapai secara realistis pada tingkat tiga 10% kami, N.E.P.?
Ya, ketika Anda mempertimbangkan jumlah yang terlibat dalam dunia game, dan bahwa tidak ada
demografis lain yang pernah terhubung dengan begitu banyak orang, kami menganggap 150
sebagai target yang sangat mudah untuk dicapai. (Dikonfirmasi di Pekan Olahraga Madrid, lihat
komentar di bawah ini)
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Kami mengantisipasi memiliki banyak pengguna dengan banyak kelipatan dari angka ini, namun,
bahkan hanya 30% dari target itu masih akan memberi kami KPI kami sebesar $1/hari

Kesimpulan: NEP menawarkan pengguna kami kesempatan untuk memiliki "mesin
pertambangan yang sempurna" - Anda dapat meningkatkan hash rate Anda, tanpa
investasi perangkat keras, dan tanpa biaya energi yang meningkat. Ketika Anda kemudian
mempertimbangkan bahwa A.I. mengarahkan semua hash rate tambahan ini untuk Anda
ke hadiah yang paling menguntungkan, dan semua ini terjadi secara pasif bagi pengguna
kami, ini benar-benar adalah "mesin pertambangan blockchain yang sempurna”
3) Pertumbuhan Rewards Pertambangan Blockchain
Penting untuk dicatat bahwa pengujian Alpha kami berlangsung selama "Crypto Winter" ketika
hadiah pertambangan blockchain sangat rendah, dan ribuan penambang ditutup karena mereka
kehilangan uang.
Namun terlepas dari hal diatas, kami tetap menguntungkan.
Berikut ini adalah grafik dari CoinMarketCap.com yang menunjukkan kapitalisasi pasar dari pasar
crypto dengan kotak merah yang menunjukkan periode pengujian Alpha kami.
Jelas bahwa kami menguji dalam periode yang tidak menguntungkan, yang terus terang bahkan
lebih baik karena jika kita dapat membuatnya bekerja dalam periode yang sulit, maka menjadi
pertanda baik untuk masa depan.
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Pada tahun 2017, dan awal 2018, dengan valuasi crypto yang jauh lebih tinggi, seluruh industri
pertambangan menikmati hadiah yang jauh lebih tinggi. Kenyataannya, $1/hari itu mungkin di
dapatkan dengan sedikit usaha!
Kesimpulan: Walaupun kami tidak dapat memprediksi pertumbuhan di masa depan,
kami bahkan akan berusaha, kami percaya sepenuhnya adopsi teknologi blockchain
secara umum masih sangat baru dan masa-masa yang lebih menguntungkan ada di
depan ketika sentimen pasar kembali dan harga-harga crypto naik untuk
mencerminkannya.
4) Daya Beli Laverage
Masa depan blockchain dan game sepertinya ditakdirkan untuk tumbuh secara bersamaan.
Faktanya, game sudah menuju masa depan blockchain dalam hal pengembangan game dan
kepemilikan aset game. Artinya, kami berada di posisi yang sempurna di antara kedua industri.
Hanya masalah waktu sampai perusahaan game sepenuhnya memasukkan metode
pembayaran blockchain. Berikut adalah beberapa tautan ke artikel yang menawarkan info terkait
hal ini:
- 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/

Berikut ini adalah kutipan dari artikel terakhir:
"Salah satu manfaat cryptocurrency yang paling nyata untuk bermain game adalah
kegunaannya sebagai jaringan pembayaran yang cepat dan aman. Manfaat
pembayaran cryptocurrency khususnya berguna untuk eSports, membuat token dalam
game asli, dan mendorong transaksi tanpa batas pada decentralized exchanges."
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Jadi, apa arti semua ini bagi kita, dan apa yang dimaksud dengan “daya beli leverage”?
Kami menghargai pengguna dengan token crypto yang dapat mereka gunakan untuk berbelanja
di pasar kami sendiri untuk aset game digital.
Ada margin keuntungan yang sangat besar pada aset digital ini. Sangat umum menjual aset
permainan digital dengan harga antara $2- $20, yang hanya membutuhkan biaya beberapa sen.
Ini adalah kunci kesuksesan Epic Games yang luar biasa dengan Fortnite: memberikan game
gratis, lalu menjual aset digital dengan margin sangat tinggi dalam game kepada pengguna.
(Fortnite menghasilkan lebih dari $1 miliar pada tahun pertama melalui penjualan dengan margin
tinggi).
Kesimpulan: Karena kami dapat membuatnya, atau mengakuisisi aset game digital
dengan harga yang kurang dari "ritel", kami memiliki kesempatan untuk memberikan
sebagian atau semua perbedaan ini kepada pengguna kami, sehingga meningkatkan
daya beli mereka (bahkan mungkin berlipat ganda). Tak satu pun dari ini telah
dimasukkan dalam perhitungan kami dalam laporan ini. Perhatikan juga bahwa ini
hanya mungkin karena kami berurusan dengan aset game digital dan pengguna kami
adalah gamer.
5) Pengunaan Lainnya (CGI Rendering)
Kami sengaja memfokuskan laporan ini tentang reward dari pertambangan blockchain. Namun,
ini mungkin merupakan penggunaan hash rate yang paling tidak menguntungkan bagi kita
sebagai perusahaan di masa depan.
Itulah salah satu alasan utama kami ingin memastikan konsep kami dapat dibuat untuk bekerja
dengan pertambangan blockchain.
Alasan kami cukup sederhana:
“Jika kita dapat melakukannya hanya dengan $1/hari dengan pertambangan blockchain,
pada pasar crypto yang tertekan, bayangkan saja ketika kita mulai melakukan tugas yang
lebih menarik dan bermanfaat seperti rendering CGI!”
CGI adalah singkatan dari "gambar yang dihasilkan oleh komputer" dan, film seperti Toy Story
atau Avatar, tidak akan mungkin tanpa akses kolosal terhadap daya pemrosesan untuk membuat
gambar menjadi film. Dalam kasus Avatar membutuhkan 40,000 prosesor.
Ketika Anda mempertimbangkan bahwa kami dapat memiliki akses ke 400 juta potensi GPU
game bertenaga tinggi dari 1,3 miliar komunitas game PC, Anda mulai melihat potensi kekuatan
pemrosesan yang dapat kami hasilkan dan sewa, dan kemudian memberikan hadiah kepada
pengguna kami.
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Kesimpulan: Tidak mudah untuk memperkirakan secara akurat pendapatan tambahan
yang diberikan dari rendering CGI, namun, contoh COO kami di bawah ini memberinya
pengembalian sebesar $25,42/jam! Berapapaun angka-angkanya, cukup adil untuk
mengatakan bahwa mereka jauh di atas imbalan pertambangan saat ini.

CONTOH DI DUNIA NYATA DARI CHIEF OPERATING OFFICER KAMI
Chief Operating Officer kami, Clive Aroskin, menjalankan tes pribadinya, di luar fase pengujian
Alpha. Berikut ini adalah hasilnya dengan eksperimen profitabilitas rendering CGI-nya.
Laporan dari Clive Aroskin, COO:
“Saya bertekad mengkonfirmasi biaya listrik untuk menggunakan perangkat lunak Gaimin kami
sebagai COO perusahaan. Dengan pemikiran tersebut, saya membeli mesin game berusia 14
bulan dengan GPU GeForce GTX 1080 GI. Mesin dengan pendingin air, Ram 16Gb, dengan
power supply 1000 Watt dan CPU Intel Core i7 4.2GHz.
“Selama 90 hari, saya secara selektif menjalankan mesin; tidak ada aplikasi yang berfungsi,
digunakan sebagai komputer biasa, memproses spreadsheet, dokumen, dan presentasi,
kemudian memutar film atau mengunduh musik dan video, menjalankan perangkat lunak Gaimin.
“Selama periode tersebut, saya mengukur penggunaan listrik dengan meter digital yang ada,
digunakan untuk tagihan, yang dipasang dan dikalibrasi beberapa tahun yang lalu oleh
perusahaan utilitas.
“Saya telah memantau penggunaan listrik harian apartemen saya sejak tahun 2015 sehingga
memiliki detail penggunaan, biaya, dan variasi. Selama 18 bulan terakhir, rata-rata konsumsi
harian antara 5,5 dan 7,0 unit per hari.
“Dengan komputer gaming yang menjalankan aktivitas secara normal, penggunaannya naik 2
unit per hari. Dengan komputer gaming yang menjalankan perangkat lunak Gaimin, konsumsi
harian rata-rata meningkat menjadi antara 12 hingga 14 unit per hari, peningkatan antara 4,5
hingga 5 unit per hari.
“Dengan biaya 13,43 p/kWh, terjadi peningkatan 67,15 p/hari selama 24 jam penuh menjadi
sekitar £ 20/bulan. (Angka dalam GBP - dikonversi ke USD biaya operasional rata-rata adalah $
0,0355 per jam)
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Tarif listrik bohlam, Desember 2018 https://bulb.co.uk/tariff/

Kesimpulan: Menggunakan hadiah per jam yang kami dapatkan dari menambang DBIX,
dan menyesuaikan 1080 GPU Clive, maka akan memberi Clive keuntungan rata-rata $
0,039 per jam
Penelitian Render CGI
“Baru-baru ini, saya juga secara pribadi memutuskan untuk bereksperimen dengan membuat
animasi 5 menit. File ini disediakan oleh studio grafis lokal sebagai contoh.
“Bersama dengan sistem lain dengan GPU, memori, CPU, dan catu daya yang sama persis
dengan komputer gaming saya, file tersebut dirender selama 5 jam, total 10 jam pemrosesan.
“Mengisi dalam 'skenario dunia nyata' sebenarnya £200 yang berarti bahwa setiap mesin akan
menghasilkan pendapatan sebesar £100, menjadi £20/jam (sekitar $ 25,42 USD/jam)
“Ini menunjukkan betapa rendering CGI yang lebih menguntungkan daripada menambang
blockchain ketika kita mulai menggunakan kekuatan agregat GPU dari pengguna Gaimin.io
terhadap proyek-proyek tersebut.
“Saat ini diskusi sedang berlangsung dengan Universitas setempat yang memiliki “Departemen
Pembuatan Game Komputer ”dengan 70 spesifikasi game komputer.
“Gaimin.io sedang mencari cara membuat usaha patungan bersama mereka untuk memiliki
skenario dunia nyata menggunakan platform Gaimin.io untuk membuat animasi, penelusuran
arsitektur dan pemrosesan format CGI untuk animasi pendek 3-5 menit dengan studio grafis lokal.
“Selain itu, sebuah studio produksi film besar telah dihubungi dengan maksud agar Gaimin diberi
proyek nyata atau imajiner untuk melakukan percobaan bersama dengan Universitas.
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“Saat ini diskusi ini sedang berlangsung, bagaimanapun, studio menyatakan minat dalam
kerjasama di masa depan hanya karena aspek global terpusat dari model bisnis Gaimin.io.
“Masalah terbesar untuk semua studio produksi film adalah pembajakan dan pencurian selama
proses rendering file oleh pihak luar. Out-sourcing, baik ke server cloud tunggal atau perusahaan
rendering tunggal menciptakan jendela peluang bagi data film untuk dicegat yang merupakan
masalah besar bagi mereka dan semua distributor film.
“ Singkatnya, pengalaman pribadi saya jelas menunjukkan potensi yang besar untuk proyek kami.”

MADRID GAMES WEEK
Meskipun tidak sepenuhnya bagian dari pengujian Alpha kami, saya juga harus menyebutkan di
sini bahwa pada Oktober 2018 Gaimin.io mengikuti Madrid Games Week, yang memberi kami
kesempatan untuk melihat bagaimana komunitas game akan menerima proyek kami.
Inilah hasilnya, dirangkum dalam video singkat berdurasi kurang lebih 3 menit:
https://www.youtube.com/watch?v=E-5EOhJzLXk
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KESIMPULAN AKHIR PENGUJIAN ALPHA
Berdasarkan temuan kami, dikombinasikan dengan penerimaan yang ditunjukkan dari kunjungan
kami ke Madrid Games Week, rencana pemasaran dari Chief Marketing Officer kami, Andrew
Faridani, dan keseluruhan umpan balik yang sangat positif dari para pemimpin dalam game,
blockchain, dan bisnis dunia yang telah kami ajak bicara dalam 16 bulan terakhir sejak kami
memulai Gaimin.io kami yakin bahwa kami dapat mencapai KPI yang dibutuhkan untuk mencapai
tujuan kami.

Apa berikutnya?

“Gaimin.io menawarkan solusi yang sederhana, efektif dan efisien
untuk masalah global dari daya pemrosesan komputer yang tidak
mencukupi, dengan secara simultan memecahkan masalah terbesar bagi
lebih dari 1,3 miliar gamer ... yaitu tentang cara mendanai diri
sendiri pengalaman bermain game mereka."

Untuk informasi lebih lanjut mengenai proyek Gaimin.io
atau penjualan token GMRX, silahkan mengunjungi
www.gaimin.io dan bergabung dengan grup Telegram
resmi Gaimin.io t.me/officialgaimin
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Disclaimer:
Penafian Hukum
Tujuan Whitepaper ini adalah untuk mempresentasikan proyek Gaimin.io kepada pihak-pihak yang memiliki potemsi
ingin bergabung dengan komunitas Gaimin.io sehubungan dengan acara penjualan token GMRX Gaimin.io yang
dimaksud. Oleh karena itu, informasi yang terkandung dalam dokumen ini tidak boleh dianggap lengkap dan tidak
dianggap sebagai bagian dari hubungan kontraktual. Tujuannya adalah untuk memberikan informasi yang sesuai
dan obyektif yang memadai kepada calon pembeli potensial untuk memutuskan apakah akan melakukan
penyelidikan menyeluruh yang terhadap perusahaan dengan maksud untuk membeli Token Gaimin.io (GMRX). Oleh
karena itu, tidak ada sesuatu pun dalam Whitepaper ini yang akan dianggap sebagai bagian dari prospektus atau
permintaan atau permohonan untuk investasi atau penawaran untuk memperoleh sekuritas apa pun pada yurisdiksi
mana pun.
Dokumen ini tidak disiapkan sesuai dengan dan tidak tunduk pada, hukum atau peraturan yurisdiksi manapun yang
dirancang untuk melindungi investor. Estimasi tertentu, pernyataan, dan/atau informasi lain yang termasuk dalam
Whitepaper ini dapat merupakan pernyataan masa depan. Pernyataan dan/atau informasi tersebut akan
mengandung risiko dan ketidakpastian yang diketahui dan tidak diketahui yang dapat menyebabkan peristiwa aktual
dan/atau hasil yang berbeda secara substansial dari perkiraan atau hasilnya tersirat atau dikomunikasikan dalam
pernyataan tersebut.
Tidak ada yang diterbitkan secara langsung oleh, atau diterbitkan ulang dari Gaimin.io atau anak perusahaan atau
mitranya yang dapat dianggap sebagai saran investasi. Informasi disajikan hanya untuk tujuan pendidikan dan
hiburan. Gaimin.io sama sekali tidak menawarkan saran perdagangan atau investasi. Silakan konsultasikan dengan
profesional berlisensi Anda yang relevan sebelum melakukan transaksi komersial, keuangan, aktivitas, atau
investasi, termasuk investasi apa pun yang terkait dengan ide atau pendapat yang diungkapkan, masa lalu, sekarang,
atau masa depan oleh entitas yang disebutkan di atas dan entitas masa depan yang mungkin beroperasi di bawah
induk perusahaan. Gaimin.io tidak bermaksud untuk mengungkapkan atau menawarkan keuangan, hukum, pajak,
atau saran serupa lainnya dan/atau kesimpulan apa pun yang dibuat dari pernyataan yang dibuat oleh, atau pada,
Gaimin.io tidak akan dianggap sebagai saran dalam yurisdiksi mana pun.
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