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Tổng quan:
“TL;DR” Tóm tắt dự án Gaimin.io
1. Giới thiệu
Gaimin.io quản lý để tìm một giải pháp sáng tạo cho một trong những yêu cầu tài nguyên toàn cầu
đang phát triển lớn nhất trên thị trường hiện nay, nhu cầu hiện tại là rất lớn và đang tăng theo cấp
số nhân từ năm này sang năm khác mà không có giải pháp thực sự cho đến hiện tại. Gaimin.io,
không chỉ xác định vấn đề, nhu cầu và nhu cầu, mà còn quản lý để xây dựng một giải pháp thuận
lợi cho vấn đề hiện tại.
2. Cơ hội
Một thực tế nổi tiếng là thế giới ngày càng phụ thuộc vào môi trường kỹ thuật số, và giống như tất
cả các môi trường khác, sự sống còn và sự ổn định tài chính của nó phụ thuộc vào việc cung cấp
các nguồn lực cần thiết. Giống như điện, dầu, khí đốt, nước và vốn là những tài nguyên quan trọng
cuối cùng trong thế giới thực, sức mạnh tính toán của máy tính là tài nguyên cần thiết cuối cùng của
thế giới kỹ thuật số.
3. Thị trường
Trong thế giới kỹ thuật số, tài nguyên cần có là sức mạnh tính toán phân tán toàn cầu, hiệu quả về
chi phí của máy tính. Nói một cách đơn giản, có một nhu cầu rất lớn về sức mạnh tính toán trên thế
giới, hầu hết mọi thứ trong cuộc sống hiện đại của chúng ta đều cần một số hình thức xử lý. Nhu
cầu thị trường hiện tại là không thể, không thể, và không thể tài chính để giao hàng ở định dạng
hiện tại.
4. Giải pháp
Thay vì chi hàng tỷ đô la để xây dựng các trang trại tài nguyên chuyên biệt, Gaimin.io tiếp cận cộng
đồng trò chơi toàn cầu và sử dụng và thưởng cho mạng lưới tài nguyên phân phối toàn cầu chưa
sử dụng này từ 1,3 tỷ nhà cung cấp năng lượng điện toán được kết nối bằng kết nối Internet tốc độ
cao có thể được tổng hợp, kết hợp và sau đó được sử dụng để đáp ứng bất kỳ nhu cầu điện toán
hiện tại và tương lai nào có lợi.
5. Tổng kết
Dự án Gaimin.io kết hợp nguồn sức mạnh tính toán GPU lớn nhất thế giới, sở hữu 1,3 tỷ PC chơi
game trong cộng đồng chơi game toàn cầu, với nhu cầu toàn cầu ngày càng tăng về sức mạnh tính
toán khổng lồ.
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Khái quát: Vấn đề toàn cầu, giải pháp toàn
cầu
“Không có đủ sức mạnh tính toán trên thế giới”
Vào ngày 23 tháng 1 năm 2018, CEO Satya Nadella của Microsoft, phát biểu tại Diễn đàn kinh tế
thế giới ở Davos, nói rằng "không có đủ sức mạnh tính toán trên thế giới".

Courtesy của BBC: https://www.bbc.com/news/business-42797846
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Ông đặc biệt nói về sức mạnh tính toán của một máy tính cần thiết cho các công nghệ mới,
chẳng hạn như A.I. (Trí tuệ nhân tạo).
Trên thực tế, có thể an toàn khi nói rằng sức mạnh tính toán của máy tính sẽ trở thành một
sản phẩm vô cùng quý giá, khi chúng ta tiếp tục hành trình tăng tốc hàng ngày đến một tương
lai kỹ thuật số hơn.
Dưới đây là một cái nhìn ngắn gọn về một số công nghệ mới mà theo nghĩa đen mỗi ngày
đang ngày càng đi vào cuộc sống của chúng ta và tất cả chúng đều cần sức mạnh tính toán
to lớn:
● Trí tuệ nhân tạo (trong tất cả các chi nhánh của nó)
● Blockchain (bắt buộc để xác nhận và xác nhận giao dịch)
● Mô hình CGI & 3D cộng với kết xuất, chuyển mã và chỉnh sửa video và xử lý hình ảnh
● Thực tế mở rộng, thực tế ảo (và sau này: thực tế hỗn hợp)
● hình ba chiều
● Khai thác dữ liệu lớn và xử lý dữ liệu
● điện toán đám mây
● In 3D
● IoT (Internet vạn vật)
● RPS (tự động hóa quá trình robot),
● Mô phỏng máy tính khoa học tiên tiến
● Lưu trữ và khởi chạy các dịch vụ cho thuê siêu máy tính PaaS, IaaS và siêu máy tính

Nếu chúng ta đã hết năng lực tính toán, hãy tưởng tượng những tài nguyên bổ sung nào là
cần thiết để liên tục cải thiện danh sách trên.
Sức mạnh bên ngoài khác không có gì mới.
Nhiều ngành công nghiệp đã quen với việc thuê ngoài và hào phóng trả tiền cho sức mạnh
tính toán của máy tính. Lấy tiếp thị trực tuyến và thương mại điện tử làm ví dụ.
Theo quy định, bộ phận thương mại điện tử của một doanh nghiệp vừa và nhỏ phải trả hàng
ngàn đô la mỗi tháng cho việc thuê năng lực tính toán (và dung lượng ổ cứng) để chạy các
ứng dụng cho phép họ chạy web hosting, dịch vụ thư (cho bản tin), phần mềm phân tích, và
nhiều, nhiều hơn nữa, tất cả điều này tải rất nhiều bộ xử lý.
Xu hướng cho thuê sức mạnh tính toán này đang tăng lên mỗi ngày.
Vì vậy, tất cả sức mạnh tính toán này đến từ đâu để đáp ứng nhu cầu rõ ràng hiện tại
và tương lai?
Chúng tôi giúp giải quyết vấn đề này. Đây là cách ...

Hiện tại có 1,3 tỷ người chơi trên thế giới. Khoảng 400 triệu người trong số họ có những gì có
thể được coi là bộ xử lý đồ họa tiên tiến (card đồ họa để sử dụng với các trò chơi trên PC).
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Những card đồ họa này có sức mạnh tính toán mạnh mẽ đến mức Jensen Huang, người sáng
lập, chủ tịch và CEO của Nvidia, đã gọi chúng là một siêu máy tính siêu tốc. Anh ấy nói theo
nghĩa đen: "Mỗi người chơi có một siêu máy tính" trên PC của mình
Một GPU mạnh mẽ như vậy thường có thể có giá 500 đô la (và cao hơn).
Điều này có nghĩa là cộng đồng chơi game toàn cầu có khoảng 200 tỷ đô la thiết bị máy tính
hiệu năng cao để xử lý dữ liệu không hoạt động (trung bình) trong hơn 20 giờ mỗi ngày.

Theo nghiên cứu của chúng tôi, ngày nay nó là nguồn dự trữ năng lượng điện
toán chưa sử dụng lớn nhất trên thế giới.
Mục tiêu của Gaimin.io là kết nối GPU khổng lồ, không hoạt động này với hơn 1,3 tỷ PC chơi
game trong cộng đồng chơi game toàn cầu, với nhu cầu toàn cầu ngày càng tăng về sức mạnh
tính toán khổng lồ.
Các game thủ sẽ được thưởng khi tham gia vào mạng năng lượng bộ xử lý của chúng tôi với
một mã thông báo mã hóa dựa trên chuỗi khối mà họ có thể sử dụng để mua hàng trong trò
chơi, trực tiếp trên thị trường của chúng tôi và thông qua mạng lưới đối tác chơi trò chơi của
chúng tôi.

Tầm nhìn
“Sức mạnh xử lý máy tính = Hàng hóa có giá trị cao”
Tạo siêu máy tính phi tập trung mạnh nhất thế giới - sử dụng tài nguyên máy tính không hoạt
động của cộng đồng trò chơi toàn cầu.

Nhiệm vụ
“Kiếm tiền ngoại tuyến thụ động cho game thủ”
Để trở thành một "Uber" của điện toán là phải kiếm tiền một cách thụ động một người chơi
tài nguyên máy tính mạnh mẽ khi không sử dụng và thưởng cho anh ta sức mua để tài
trợ cho trò chơi.
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Tổng quan thị trường: Ngành công
nghiệp game
“Thị trường giải trí lớn nhất hành tinh”

 Trò chơi là một hiện tượng toàn cầu, trong đó hơn 100 quốc gia đang tích cực chơi trò
chơi.
 Games là một ngành công nghiệp có doanh thu 138 tỷ đô la và là thị trường giải trí lớn
nhất hành tinh. Gần một phần tư dân số thế giới là những người chơi game.
 Theo thống kê của các game thủ Newzoo: Người tiêu dùng đã dành nhiều hơn bao giờ
hết cho các trò chơi vì chúng nhanh chóng trở thành trò tiêu khiển hàng đầu trên thế giới.
 Esports (chơi game chuyên nghiệp) được dự đoán sẽ trở thành môn thể thao giải trí
số 1 trong tương lai, với tốc độ tăng trưởng hàng năm là 33%.
 Các trò chơi VR và AR sẽ đạt được tiềm năng của chúng sau 4-5 năm nữa, điều này
cung cấp cho các GPU mạnh hơn
 Ngày nay trên thế giới có khoảng 1,3 tỷ PC chơi game, và số lượng của chúng ngày
càng tăng.

Tổng quan về sản phẩm
Nền tảng phần mềm Gaimin.io được phát triển để tổng hợp sức mạnh tính toán của người
dùng (tốc độ băm hoặc sức mạnh băm) từ bộ xử lý đồ họa của người dùng (card đồ họa) và
chuyển sức mạnh tính toán này sang các tùy chọn kiếm tiền tiềm năng, bao gồm hai phương
thức ban đầu chính:
-

Xác nhận và xác minh các giao dịch blockchain ("khai thác" blockchain)

-

Kết xuất CGI
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Người dùng (game thủ) nhận được phần thưởng khi kết nối sức mạnh tính toán của PC với
"mạng năng lượng để xử lý Gaimin.io" thông qua mã thông báo blockchain GMRX của riêng
anh ta, sau đó anh ta có thể sử dụng trong cộng đồng Gaimin.io cho "người dùng". giao dịch
người dùng (mua, bán, cho thuê) và trên thị trường Gaimin.io để mua tài sản trò chơi kỹ thuật
số.
Để phát triển phần mềm cho giai đoạn Alpha hiện tại và thử nghiệm nền tảng với dữ liệu
trong thế giới thực, nhóm phát triển tập trung hoàn toàn vào khai thác blockchain để kiếm
tiền.
Điều này cho phép Gaimin.io kiểm tra đầy đủ khái niệm này bằng thử nghiệm alpha cho 100
người dùng, cung cấp đủ dữ liệu thực để kiểm tra khái niệm của dự án.
(LƯU Ý: Báo cáo thử nghiệm alpha đã được thêm vào tài liệu này dưới dạng bổ sung).
Phần còn lại của phần này của sản phẩm được dành cho cách nền tảng Gaimin.io sẽ kiếm
tiền từ tài nguyên xử lý của người dùng thông qua khai thác blockchain.

Tính năng sản phẩm: Giai đoạn một
“Kiếm tiền thông qua khai thác Blockchain”
Mục tiêu trước mắt của việc kiếm tiền ở "giai đoạn đầu tiên" của sự phát triển nền tảng của
chúng tôi là khai thác blockchain. Sự phát triển của nền tảng Giai đoạn hai sẽ tiếp tục bao
gồm các sử dụng liên quan đến GPU khác, chẳng hạn như kết xuất CGI. Do đó, phần này
của Sách Trắng sẽ được dành cho khai thác blockchain. Xin lưu ý rằng nền tảng đã vượt qua
giai đoạn thử nghiệm alpha thành công để thực hiện khai thác blockchain. Kiểm tra thông tin
và kết quả được đưa ra dưới đây.
1) Tại sao tập trung vào khai thác blockchain?
Thống kê / Chỉ số tăng trưởng Blockchain
●

2009: Bitcoin (ứng dụng công nghệ blockchain đầu tiên trên thế giới), danh sách các
hồ sơ / khối được kết nối và bảo vệ bằng mật mã.

●

Khai thác là quá trình kiểm tra và xác nhận các giao dịch trên blockchain.

●

Phần thưởng cho việc cung cấp sức mạnh băm cho blockchain Proof of Work là chính
tiền tệ.

●

Không có thợ mỏ, không thể có blockchain (blockchain cần một quá trình kiểm tra và
xác nhận giao dịch và thêm giao dịch vào blockchain).

●

Có trình độ và kiến thức kỹ thuật cao, cũng như quản lý, bảo trì và cập nhật liên tục
cần thiết để trở thành một người khai thác hiệu quả nhất quán.

●

Hiện tại, có khoảng 900 đồng tiền mã hóa với khả năng khai thác trên thị trường.

●

Chia sẻ tài sản toàn cầu trị giá 200 nghìn tỷ đô la. USD Hoa Kỳ được thiết lập để di
chuyển vào hệ sinh thái blockchain, tạo ra nhu cầu cho các công cụ khai thác
blockchain.
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●

6 trên 10 công ty lớn: Samsung, Oracle, Microsoft, Walmart, Visa, Nestle, JP Morgan,
Amazon, v.v. (IBM hiện có hơn 1000 nhân viên tham gia vào các sản phẩm blockchain
của họ).

●

Chính phủ thế giới áp dụng công nghệ blockchain.

●

Việc phát triển cơ sở hạ tầng thể chế đang được tiến hành (CBOE ETF, BAKKT,
NASDAQ, bàn giao dịch JP Morgan, v.v., cho thấy sự chấp nhận của các nhà đầu tư
lớn).

●

Bob Blockif là cơ hội lớn nhất mà chúng ta có thể nghĩ đến trong thập kỷ tới hoặc lâu
hơn, theo ông Gre Greifeld, chủ tịch và cựu CEO của NASDAQ.

●

Có một nhu cầu rất lớn đối với các công cụ khai thác blockchain và nhu cầu này được
dự kiến sẽ tăng tốc khi áp dụng hàng loạt công nghệ blockchain phát triển.

2) Tại sao tập trung vào các game thủ là người dùng?
Như đã lưu ý trong các đoạn trên, ngành công nghiệp game ngày nay là ngành công nghiệp
giải trí lớn nhất hành tinh và mọi thứ chỉ ra rằng nó sẽ tiếp tục phát triển.
Ngoài sự phát triển rõ rệt của ngành công nghiệp game, game thủ là một nhóm nhân khẩu
học lý tưởng của người dùng nền tảng Gaimin.io.
Đây là lý do:
●

Các máy tính chơi game cấp độ tiêu dùng giải quyết hiệu quả các câu đố về mật mã
với GPU và GPU cấp độ cao của người tiêu dùng, khiến chúng trở nên lý tưởng để
khai thác nhiều hàng trăm mật mã.

●

Trò chơi trực tuyến vốn là một trải nghiệm xã hội với người chơi được kết nối chặt chẽ
thông qua các nền tảng trò chuyện chuyên dụng, một người chơi nhân khẩu học cũng
rất tích cực trong các mạng xã hội và tiếp cận trực tuyến, cũng như với ý thức cộng
đồng cho phép bạn nhanh chóng truyền bá trải nghiệm và cung cấp trò chơi phổ biến
nền tảng của chúng tôi. xác suất cao để đạt được sự phát triển của virus

●

Các game thủ máy tính là những người am hiểu về kỹ thuật, những người hiểu đầy
đủ về khái niệm tiền kỹ thuật số, tiền tệ cảm xúc và tài sản ảo với nguồn cung hạn
chế. Cũng có một sự trùng hợp đáng kể giữa trò chơi nhân khẩu học và các chỉ số
nhân khẩu học về việc sử dụng tiền điện tử.

●

Những người đề xuất đầu tiên của mọi thứ trực tuyến: cộng đồng trò chơi nhận ra giá
trị của tiền tệ cảm xúc, vàng trực tuyến, mã thông báo kỹ thuật số, vật phẩm trò chơi
và các tài sản kỹ thuật số khác một thập kỷ trước phần còn lại của thế giới. Người ta
hy vọng rằng các game thủ có thể đi đầu trong việc giới thiệu mật mã lớn, vì toàn bộ
ngành công nghiệp trò chơi là một trong những ngành hàng đầu trong việc áp dụng
công nghệ blockchain.

3) Tại sao game thủ sử dụng nền tảng Gaimin.io?
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Nền tảng Gaimin.io cung cấp giải pháp cho một trong những vấn đề lớn nhất đối với các
game thủ; làm thế nào họ có thể tài trợ kinh nghiệm chơi game của họ. Nó là miễn phí để
tải về, cài đặt và sử dụng. Người dùng không bao giờ nên nhập thông tin thanh toán.
Tuy nhiên, có một thuê bao thanh toán, tuy nhiên, nó chỉ áp dụng cho những người dùng
kiếm được phần thưởng của Google, đây chỉ là một phần trong phần thưởng của họ và nó
được tự động thanh toán bằng mã thông báo GMRX từ ví của người chơi. Vì vậy, phần
mềm có hiệu quả miễn phí để sử dụng.
Game thủ "vấn đề lớn":
-

Trò chơi là một sở thích đắt tiền. Lỗi thời tích hợp có nghĩa là cập nhật phần cứng và
phần mềm liên tục ngoài chi phí không đổi của các trò chơi mới và mua trong trò chơi.

-

Chi phí điển hình bao gồm PC chơi game và phụ kiện, trò chơi và chi phí chơi game
liên quan. Một thiết lập trò chơi thông thường có thể có giá 2.000 đô la, không bao
gồm các giao dịch mua trong trò chơi đang diễn ra và đang diễn ra.

Giải pháp Gaimin.io dành cho game thủ:
Game thủ có tài nguyên điện toán rất mạnh và nhưng thường không hoạt động. Nền tảng
Gaimin.io cho phép bạn tự động hóa việc kiếm tiền thụ động của các tài nguyên này khi
chúng không được sử dụng.
-

Các game thủ đầu tư rất nhiều vào chip GPU cung cấp năng lượng cho các máy tính
chơi game đắt tiền của họ. Tuy nhiên, ngay cả những người chơi khó tính của Fortnite
có xu hướng để máy đánh bạc của họ không hoạt động trong một phần đáng kể mỗi
ngày. Điều này có nghĩa là họ có tài nguyên mạnh mẽ, chẳng hạn như khả năng xử lý
trên GPU, không hoạt động trong một số lượng lớn thời gian mỗi ngày (trung bình),
cung cấp một cơ hội tuyệt vời để kiếm tiền thụ động.

-

Các PC Gamer được kết nối với Internet bằng các kết nối tốc độ cao giúp dễ dàng kết
hợp sức mạnh tính toán của họ với mạng cung cấp năng lượng xử lý dữ liệu Gaimin.io,
sẵn sàng để kiếm tiền.

-

Gaimin.io sau đó có thể kiếm tiền từ sức mạnh GPU này khi không sử dụng mà không
ảnh hưởng đến hiệu suất chơi trò chơi và thưởng cho người chơi bằng sức mua dưới
dạng mã thông báo riêng của GMRX Gaimin.io, được chi trực tiếp cho các mặt hàng
trò chơi trong thị trường kỹ thuật số tích hợp và cộng đồng trực tuyến.

-

Game thủ có thể sử dụng danh bạ của mình thông qua trò chuyện, mạng xã hội và
các kênh trò chơi thông qua hệ thống giới thiệu Chương trình mở rộng mạng Gaimin.io
và nhận phần thưởng 10% đóng góp sức mạnh băm của bất kỳ ai mà họ giới thiệu.
Nếu
bạn chỉ cần chỉ định thêm 10 người chơi, điều này thực sự tăng gấp đôi đóng góp của
người dùng băm và theo đó, phần thưởng của họ.
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-

Người chơi không cần nỗ lực hoặc kiến thức liên tục. Game thủ chỉ cần tải xuống và
cài đặt nền tảng Gaimin.io và nói với bạn bè của họ về nó! Kiến thức là không cần
thiết. A.I. xử lý tất cả các khía cạnh của kiếm tiền.

-

Phần mềm phát hiện khi GPU của người chơi không được sử dụng và tự động kích
hoạt nó bằng cách kết nối tài nguyên với "Mạng điện để xử lý Gaimin.io". Khi người
chơi lại cần GPU, phần mềm sẽ tự động tắt và chuyển sang chế độ ngủ. Do đó, phần
mềm không bao giờ ảnh hưởng đến hiệu suất của máy tính trong trò chơi.

-

Phần mềm máy tính để bàn khuyến khích người chơi bật PC khi anh ta không hoạt
động, với sự trợ giúp của công cụ khai thác chức năng, bao gồm sử dụng các mục
tiêu trực quan (có thể mua từ thị trường và thời gian cần thiết để đạt được chúng) và
phần thưởng cho trò chơi (phần thưởng ngay lập tức)). Cả hai chiến lược này đều
được sử dụng rất thành công, thường là trong ngành công nghiệp game.

-

Phần mềm Gaimin.io không ép xung hoặc sử dụng bất kỳ phương pháp nào khác có
thể dẫn đến sự xuống cấp hơn nữa của PC chơi game của người dùng so với bất kỳ
trò chơi trực tuyến phổ biến nhất nào.

4) Nền tảng phần mềm khai thác Blockchain Gaimin.io

Vấn đề lớn với khai thác Crypto
-

Khai thác tiền điện tử rất phức tạp và đòi hỏi kiến thức sâu rộng và một lộ trình học
tập rất quan trọng.

-

Thông thường, người dùng phải quyết định sử dụng phần mềm nào, chọn nhóm khai
thác nào, thiết lập tài khoản và hồ sơ cho từng nhóm khai thác, quyết định (các) đồng
tiền nào sẽ khai thác, tải xuống một số ví được bảo vệ, cập nhật chúng và tạo bản sao
lưu, tìm hiểu cách giữ cho các khóa riêng tư của An toàn, giữ an toàn, duy trì và quản
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lý giàn khoan của bạn, và tất nhiên, chúng bị giới hạn bởi sự đóng góp của chính
chúng vào sức mạnh băm cá nhân.
-

Điều này làm cho việc khai thác tiền điện tử không thú vị đối với các game thủ trung
bình.

-

Khai thác tiền điện tử vẫn còn quá phức tạp đối với việc áp dụng thị trường đại chúng,
điều này cho phép siêu phân cấp năng lượng băm bởi những người khai thác siêu
năng lực băm siêu tốc. Điều này đe dọa đến an ninh và cuối cùng là toàn bộ chuỗi
khối khi một cuộc tấn công 51% bởi người dùng hoặc nhóm độc hại bị tấn công.

-

Ưu điểm thực sự của chuỗi khối Proof of Work (PoW) là chúng phụ thuộc duy nhất
vào khai thác phân tán thực sự. Càng nhiều nút / khối trong blockchain, nó càng trở
nên mạnh hơn. Tuy nhiên, việc khai thác PoW đang trở nên tập trung quá mức do sức
mạnh băm lớn của các công ty khai thác lớn. Nếu một trong những người khai thác
lớn này hoặc nhóm của họ phối hợp và sở hữu hiệu quả 51% các khối trong
blockchain, họ hoàn toàn có thể nắm bắt được nó. Thị trường hiện đang phấn đấu rõ
ràng để hợp nhất, và nguy cơ một số công ty khai thác sẽ có ảnh hưởng quá mức đến
sự đồng thuận là có thật và đã thấy một số nghiên cứu trường hợp trong đó toàn bộ
blockchain được áp dụng.

-

Tập trung quá mức vào khai thác PoW là một trong những vấn đề chính đe dọa hệ
sinh thái blockchain ngày nay và sẽ tiếp tục phát triển trong tương lai cho đến khi tìm
ra giải pháp.

Giải pháp Gaimin.io cho khai thác Crypto - Dễ dàng tải xuống Windows và cài đặt phần mềm
cấu hình sẵn, thế hệ tiếp theo, A.I. (Machine Learning) kiểm soát mọi thứ.
-

Sự lựa chọn của một nhóm khai thác, sự lựa chọn của tiền điện tử, chuyển đổi tự
động sang một loại tiền xu ổn định của Cameron (để tránh sự biến động của tiền điện
tử) và quản lý hiện tại - tất cả điều này được tự động xử lý cho người dùng.

-

Cơ chế quy tắc học máy của máy cơ chế, máy tính của nền tảng này tự động theo dõi
tất cả các yếu tố ảnh hưởng đến lợi nhuận của tiền điện tử (độ phức tạp, giá cả, độ
sâu thị trường, v.v.) và đảm bảo rằng tỷ lệ băm liên tục hướng đến các loại tiền điện
tử có lợi nhất. Không cần điều khiển người chơi.

-

Chương trình mở rộng mạng cho phép người dùng liên kết với những người dùng
khác và mở rộng sức mạnh băm của họ vượt ra ngoài sự đóng góp của chính họ.

-

Phần thưởng khai thác được phát hành cho người chơi dưới dạng mã thông báo
GMRX Gaimin.io bản địa, có thể được sử dụng trực tiếp để mua tài sản kỹ thuật số
chơi game. - Toàn bộ quá trình cũng được đưa vào trò chơi, mang đến cho người
chơi các giọt vật phẩm trò chơi và các tài sản kỹ thuật số khác khi họ đạt được một số
cột mốc vi mô nhất định.

-

Do đó, mạng khai thác tự động và phân phối đầy đủ đầu tiên trên thế giới với chuỗi
khối xuất hiện, phù hợp về sức mạnh với thiết bị chơi game và A.I. phần mềm ủy
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quyền. Ngoài ra, mạng trả tiền cho việc cung cấp năng lượng riêng và cung cấp dịch
vụ riêng và cập nhật liên tục.
-

Để giải quyết vấn đề tập trung hóa quá mức, cần phải thêm nhiều công cụ khai thác
phân tán hơn vào hệ sinh thái khai thác tổng thể. Vì phần mềm Gaimin thực sự toàn
cầu, giải pháp sẽ cho phép các nhà khai thác mới, loại trừ lẫn nhau từ khắp nơi trên
thế giới tham gia khai thác. Do đó, không giới hạn việc khai thác này đối với một người
hoặc một nhóm để kiểm soát hoặc thuộc cùng thẩm quyền. Điều này đạt được thông
qua việc sử dụng PC chơi game bằng phần mềm khai thác thế hệ tiếp theo từ Gaimin.
Bằng cách kết nối hàng trăm triệu máy tính chơi game từ khắp nơi trên thế giới để
khai thác Proof of Work, Guymin có thể đảm bảo rằng việc tập trung quá mức đã là
quá khứ.

-

Kết hợp sức mạnh tính toán chưa sử dụng của hàng trăm triệu PC chơi game này,
mạng Gaimin có thể khai thác hiệu quả và hiệu quả và do đó, xác minh và bảo vệ
nhiều blockchain, từ đó đóng góp hiệu quả cho bảo mật hệ sinh thái blockchain.

-

Phần mềm Gaimin.io cho phép khai thác blockchain được sử dụng rộng rãi trong cộng
đồng chơi game 1,3 tỷ.

Nền tảng phần mềm bao gồm các yếu tố sau:
1. “Phần mềm khai thác Blockchain”
(a) Phần mềm Windows PC và ví người dùng có thể tải xuống
(b) Nền tảng quản trị viên Gaimin để tổng hợp và quản lý sức mạnh tính toán
(c) Ứng dụng khai thác Blockchain với cơ chế quy tắc học máy
2. Ứng dụng di động để quản lý di động (Android / IOS)
3. Tự động chuyển đổi tiền xu thành quy trình xu coin ổn định
4. Chương trình mở rộng mạng (NEP) - Hệ thống giới thiệu tích hợp
5. Cộng đồng và thị trường trực tuyến
6. Tích hợp Blockchain
Các tính năng chính của sản phẩm:
Tập hợp vi xử lý GPU, phần mềm quản lý và khai thác Blockchain
-

-

Tải xuống và cài đặt kiểu Windows đơn giản
Nó kết nối với quản trị viên trong khi cài đặt và được cấu hình hoàn toàn tự động
Tự động khởi động khi khởi động Windows
Tự động thức dậy và ngủ, để không ảnh hưởng đến trải nghiệm chơi game
Cơ chế hoàn chỉnh quy tắc học tập máy cơ điện tử, đảm bảo quy trình khai thác tiền
điện tử tối ưu, đảm bảo rằng tất cả các yếu tố ảnh hưởng đến khai thác có lợi nhuận
và các đồng tiền có lợi nhất được khai thác bất cứ lúc nào (tính toán tương tự như
whattomine, độ phức tạp, phần thưởng, độ sâu thị trường, đồ họa có sẵn bộ xử lý,
nhóm khai thác, v.v.), các tùy chọn đầy đủ cho thuật toán khai thác, cho phép bạn sử
dụng các lựa chọn thay thế rộng hơn để khai thác tiền điện tử. Quá trình diễn ra liên
tục và liên tục.
Quá trình nền không có rắc rối biến tiền điện tử được khai thác thành tiền ổn định (SC)
Quá trình nền thưởng cho người dùng bằng GMRX (với tỷ lệ chuyển đổi SC / GMRX
hiện tại)
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-

Chức năng tự động cập nhật
Tường lửa đơn giản, khả năng chống vi-rút
Bảo mật xác nhận trên mạng từ các trang tải xuống
Điều khoản (tính hợp pháp) của sự chấp nhận
Hấp dẫn trực quan, phù hợp với người dùng nhân khẩu học
Khai thác chức năng, khả năng hiển thị các mục tiêu của tài sản trò chơi và thời gian
để đạt được
Phần thưởng chơi trò chơi, khoảng cách (thời gian khai thác, đóng góp băm, ưu đãi
NEP)
GUI nâng cao để giới thiệu công cụ khai thác và công cụ khai thác NEP
Phần tài khoản cho dữ liệu người dùng đầy đủ (tên, địa chỉ email, điện thoại, Insta,
Discord, họ chơi trò chơi gì, họ có loại máy tính nào, tất cả các phụ kiện, v.v.)
Thông báo đẩy để liên lạc
Các tùy chọn chia sẻ vi rút tích hợp (Discord, Skype, Whatsapp, Telegram, Instagram)
Ví tích hợp cho tất cả các giao dịch, mã thông báo GMRX và lưu trữ tài sản
Hòa nhập hoàn toàn với cộng đồng và thị trường

Ứng dụng di động (Android / IOS)
-

Cho phép người dùng đăng nhập và truy cập tất cả thông tin tài khoản
Tích hợp với "Cộng đồng và Thị trường" cho phép bạn tương tác đầy đủ và mua / bán
/ thuê
Đồ họa được cải tiến để thể hiện giao diện của trang web
Cho phép dễ dàng chia sẻ vi-rút cho chương trình mở rộng mạng
Biểu diễn đồ họa cho mạng khai thác
Đại diện đồ họa cho "khai thác chức năng"
Tích hợp ví đầy đủ

Khai thác coin tự động chuyển đổi sang "coin ổn định"
-

Một quy trình nền tự động chuyển đổi các đồng tiền được khai thác thành một đồng
tiền ổn định bằng cách sử dụng API trao đổi
Coin ổn định được lưu trữ trong ví của công ty
Người dùng được thưởng bằng mã thông báo GMRX cho các đồng coin ổn định của
họ
Mọi thứ đều dễ dàng đối với người dùng, những người chỉ nhìn thấy GMRX trong ví
của mình

Chương trình mở rộng mạng (NEP) - tích hợp hệ thống giới thiệu
-

Cho phép mở rộng đơn giản và dễ dàng (lan truyền) mạng người dùng của thợ mỏ

-

Cho phép người dùng cá nhân dễ dàng tăng đóng góp của họ vào hàm hash và tăng
phần thưởng

-

Người dùng nhận được 10% hàm băm của người dùng được mời ở 3 cấp độ

-

Tổng cộng có 10 lượt giới thiệu mới tương đương với 1 đóng góp bổ sung của GPU,
tổng cộng 100 lượt giới thiệu (hơn 3 cấp độ) tương đương với 10 đóng góp bổ sung
của GPU

-

Phần mềm cho phép dễ dàng hình dung mạng khai thác NEP
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-

Dễ dàng đạt được, yêu cầu tối thiểu - mã băm hàng tháng cho người dùng tích cực
(TBD)

Cộng đồng trực tuyến và Thị trường
-

Một mã thông báo GMRX mã hóa kỹ thuật số dựa trên thị trường và trên Blockchain
nơi người dùng có thể chi tiền cho mua hàng trong trò chơi.

-

Tiện ích và sự chấp nhận tuyệt vời, và do đó, nhu cầu về mã thông báo GMRX. Hợp đồng thực phẩm hoàn toàn thông minh.

-

Cộng đồng và thị trường làm việc cùng nhau

-

Cho phép giao dịch P2P (từ người dùng đến người dùng) (mua / bán / thuê tài sản
chơi trò chơi kỹ thuật số)

-

Cho phép bạn mua mã thông báo GMRX trực tiếp từ Gaimin.io

-

Cho phép bạn thực hiện giao dịch với tài sản trò chơi kỹ thuật số từ Gaimin.io và các
đối tác

-

Tương tác đầy đủ với cộng đồng, thách thức người dùng, cuộc thi, giải thưởng, giải
đấu, bằng chứng xã hội, sự kiện, trò chơi, giải thưởng, sự công nhận của người dùng.

-

Tất cả các giao dịch trong mã thông báo gốc GMRX

-

Sức mạnh cộng đồng xây dựng lòng trung thành của khách hàng, tăng khả năng giữ
chân người dùng và nhận thức về thương hiệu.

-

Cộng đồng đang tạo cơ sở cho sự tài trợ theo kế hoạch của đội eSports để tạo thương
hiệu, tính cách và uy tín.

Tích hợp blockchain công khai của EOS
-

Token GMRX của Gaimin.io đã được phát hành trong Blockchain công khai của EOS.

-

Các giao dịch hỗ trợ mã thông báo gốc blockchain và GMRX

-

Blockchain EOS phục vụ như một sổ cái.

-

Thông tin chi tiết có thể được tìm thấy bên dưới trong phần Tại sao bạn nên chọn một
blockchain EOS và tích hợp của blockchain của EOS và thiết kế chi tiết của blockchain
Gaimin

Tình trạng phát triển phần mềm hiện tại
Đến nay, phần mềm (a) và (b) đã được phát triển trước giai đoạn Alpha và được thử nghiệm
ở giai đoạn thử nghiệm nâng cao Alpha bởi 100 người dùng từ 12 quốc gia.
Các kết quả và kết luận rút ra từ thử nghiệm này đã xác nhận đầy đủ khái niệm và mô hình
kinh doanh của Gaimin.io
(CHÚ Ý: Báo cáo thử nghiệm alpha đã được thêm vào tài liệu này dưới dạng bổ sung).
Dưới đây là ảnh chụp màn hình từ phần mềm người dùng và nền tảng quản trị viên.
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Màn hình người dùng chính

Cài đặt
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Giới thiệu Gaimin

Giúp đỡ
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Phần thưởng

5) Ghi chú kỹ thuật
Phần mềm Gaimin.io được thiết kế từ đầu để triển khai quy mô lớn nhờ quy mô và nhân khẩu
học khổng lồ của cộng đồng trò chơi phân tán trên toàn thế giới. Với suy nghĩ này, các yếu
tố chính là độ tin cậy, tốc độ, khả năng mở rộng, bảo mật, lưu trữ và hiệu quả băng thông và
khả năng thích ứng trong tương lai để khai thác blockchain đầu tiên (các ứng dụng trong
tương lai bao gồm kết xuất CGI và các quy trình GPU phức tạp khác).
Các ghi chú sau đây chỉ dành cho tổng quan ngắn gọn về thông tin kỹ thuật và công nghệ
chính được sử dụng. Để xem xét chi tiết hơn và cập nhật sản phẩm liên tục, hãy nhớ truy
cập trang web của chúng tôi.
Công nghệ máy tính để bàn
-

Ngôn ngữ được sử dụng trong suốt quá trình phát triển: Java 8
Khung được sử dụng: JavaFX & Spring
Hệ điều hành được hỗ trợ: Windows 8,8.5,10

Khai thác blockchain sử dụng phần mềm của bên thứ 3:
-

XMR-Stak cho khai thác Monero
Ethminer cho khai thác Ethereum

Phát triển sử dụng các nguyên tắc của OOP (lập trình hướng đối tượng)
Cơ sở dữ liệu nào và tại sao?
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-

Sử dụng dữ liệu: Postgresql 10
Lý do: PostgreSQL phục vụ khối lượng dữ liệu lớn trong thời gian ngắn.

Công nghệ GUI/WEB
-

Angular 7 - Khung Front-end
Angular Material 7.1 - Khung giao diện người dùng
Angular Animations 7.1 - Đối với hình ảnh động

-

Angular Http 7.1 - Đối với các yêu cầu HTTP
Angular Router 7.1 - Để sử dụng định tuyến
Ag-grid 18.1.2 - Để tạo dữ liệu
AngularFontAwesome 3.1.2 - Để sử dụng biểu tượng vector
Angular2-chartjs 0.5.1 - Để tạo biểu đồ tạo
CoinAddressValidator 1.0.4 - Để xác thực ví crypto

-

FontAwesome 4.7.0 - Để sử dụng biểu tượng vector
Ngx-perfect-scrollbar 6.2.0 - Đối với thanh cuộn trình duyệt chéo tùy chỉnh
Node-sass 4.10 - Bộ tiền xử lý CSS
TSLint 5.9.1 - Xác thực mã
Typescript 3.1.6 - Ngôn ngữ cốt lõi

Phát triển sử dụng các nguyên tắc OOP với khả năng dễ dàng cấu hình các thành phần và tái
sử dụng chúng.
Máy chủ
-

Cơ sở hạ tầng nền tảng đám mây của Google.
Hệ điều hành máy chủ Ubuntu 18.04
Máy chủ được viết bằng Java (Spring Boot Framework)
Mạng ảo được ẩn khỏi Internet, VPN nội bộ được sử dụng để truy cập tài nguyên nội
bộ.
Hệ thống CI/CD - Jenkins/GitLab, cho phép bạn thay đổi trong một phút.
Nó được lên kế hoạch để giới thiệu nó trong Kubernetes với một docker, khi cần thiết.
Tất cả các phiên bản của ứng dụng được lưu trữ trong sổ đăng ký Docker cá nhân của
chúng tôi.
Giám sát: giám sát Prometheus / Grafana theo thời gian thực với thông báo trực tiếp
cho quản trị viên.

Công nghệ hợp đồng thông minh
-

Công nghệ Blockchain EOS.
Ngôn ngữ phát triển C++ 14
Trình biên dịch đích WASM
Là một công cụ phát triển bổ sung, sẽ sử dụng EOSIO.CDT
Ngoài ra cleo và jungle để thử nghiệm
Có thể sử dụng docker để chứa
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Bảo mật Blockchain
-

Để tương tác với các yếu tố khác nhau trong hệ thống của chúng tôi bằng hợp đồng
thông minh, hãy sử dụng API RPC và Ví RPC API.

-

Cuộc gọi API này sẽ được ký, vì vậy nó an toàn dưới dạng ssh.

-

Chúng tôi sẽ khởi chạy nút EOS của riêng mình để thực hiện các cuộc gọi giữa
blockchain và máy chủ của chúng tôi an toàn hơn.
Chúng tôi sẽ sử dụng KIỂM TOÁN HỢP ĐỒNG THÔNG MINH, như QuillAudits, để
tìm lỗi bảo mật, lỗi. Điều này được thực hiện để tránh các lỗi bảo mật trong hợp
đồng.

-

-

Ngoài ra, chức năng kill-switch cho phép bạn vô hiệu hóa hợp đồng nếu có sự cố
xảy ra.

Chọn khai thác Algo
-

-

-

Vì các thiết bị khác nhau có hiệu quả khác nhau đối với các thuật toán khai thác khác
nhau, điều quan trọng là phải tìm ra thuật toán tốt nhất (coin để khai thác) cho một
PC cụ thể. - Có hai khía cạnh:
(i)
Đầu tiên là tỷ lệ hash. Chúng tôi đo lường điều này bằng cách thực hiện một
thửnghiệm ngắn của từng thuật toán. Hiệu chuẩn này nên được bắt đầu lại sau mỗi
thay đổi lớn về thiết bị hoặc trình điều khiển.
(ii)
Khía cạnh thứ hai là giá tương đối của các đồng tiền được khai thác. Để xác
địnhđiều này, chúng tôi cần triển khai một API với một số trao đổi để theo dõi giá,
khối lượng và độ sâu của thị trường.
Sử dụng các phương pháp "dữ liệu lớn", chúng tôi sẽ thu thập tất cả dữ liệu và thuật
toán được cấp bằng sáng chế trong thời gian thực sẽ quyết định loại tiền nào sẽ
nhận được.
Giải pháp sẽ được chuyển đến ứng dụng máy tính để bàn.

Về tài sản trò chơi kỹ thuật số (DGA)
-

Tích hợp với các công ty phân phối trò chơi và thị trường DGA sẽ cho phép người
dùng sử dụng mã thông báo GMRX để mua, bán và cho thuê DGA.

-

Tài sản sẽ được lưu trữ trong ví GMRX của Gaimin.

-

Tất cả các giao dịch trong GMRX, tích hợp đầy đủ với cộng đồng và thị trường Thêm chi tiết kỹ thuật để làm theo

Sàn giao dịch
-

Một số để giảm và chia sẻ rủi ro trao đổi tiền xu.
Có một trao đổi cho các đồng tiền ổn định.
Hợp đồng thông minh là không cần thiết, đạt được bằng cách sử dụng API đơn giản
Máy chủ thực hiện giao diện với một số trao đổi phổ biến (ví dụ: Binance), sau đó
yêu cầu giao dịch, nếu cần.
Số lượng tiền để giao dịch nên được tính dựa trên người dùng dịch vụ của chúng
tôi.
Các kết nối API trao đổi cũng cần thiết để giúp xác định mật mã được chọn để khai
thác.
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6) Tại sao chọn Blockchain EOS
Lý do chọn Blockchain EOS
-

Rất thích hợp để chơi game
Các kế hoạch trong tương lai cho Gaimin.io bao gồm việc tạo ra các tài sản chơi trò
chơi kỹ thuật số giúp cho EOS rất phù hợp với nhu cầu hiện tại và tương lai.

-

Tốc độ giao dịch cao và khả năng mở rộng
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-

Chi phí giao dịch (Hầu hết) miễn phí
Không giống như Ethereum, người dùng blockchain của EOS không cần phải trả
tiền để sử dụng hợp đồng thông minh của bạn, thay vào đó bạn cần đặt mã thông
báo EOS để nhận băng thông, CPU và lưu trữ cho hợp đồng thông minh của mình.
Triển khai trên EOS
Để triển khai hợp đồng thông minh trên EOS, bạn cần mua RAM. Một hợp đồng thông
thường mất khoảng 1 MB RAM (hoặc hơn), tức là ~ 120 EOS / ~ $ 600 (tại thời điểm
viết bài này)
Chạy trên EOS
Trong EOS, mỗi tài khoản người dùng phải trả tiền cho nhà phát triển. Các nhà phát
triển ứng dụng sẽ trả chi phí danh nghĩa khi tạo tài khoản để đăng ký người dùng mới,
mặc dù chi phí tài trợ cho một tài khoản blockchain mới nên nhỏ so với.
EOS khác với Ethereum ở chỗ bạn thực sự không chi bất cứ thứ gì cho việc chạy
dApp, bạn chỉ cần đặt nó vào thẻ. Và bạn sẽ lấy lại được khi bạn hoàn thành ứng
dụng của mình. Đây là một mô hình hấp dẫn chắc chắn. Bất kể, bạn phải mua tiền để
đặt chúng vào thẻ.

-

Cộng đồng lớn
EOS có cộng đồng toàn cầu, họ xây dựng các trung tâm phát triển khổng lồ trên khắp
thế giới với những nhà phát triển trẻ đầy kinh nghiệm.

-

Linh hoạt
Một trong những khía cạnh khéo léo nhất của EOS là tính linh hoạt và khả năng phát
triển của nó.

-

Tài chính mạnh mẽ
Block.one trị giá 12 tỷ đô la và EOS là dự án được tài trợ nhiều nhất trên Blockchain.
(https://www.businessinsider.com.au/commonwealth-banks-chief-financial-officer-has-resigned-2018-5)

-

Ủy nhiệm Proof of Stake
Lý tưởng cho nhu cầu của Gaimin.io

-

Khôi phục tài khoản dễ dàng (Seed Words)
Khái niệm chung là mỗi tài khoản sẽ có ba quyền đặc biệt: chủ sở hữu, hoạt động và
khôi phục. Bạn sẽ có thể chọn các đối tác khôi phục mà bạn tin tưởng (bạn bè / người
thân), những người có thể cập nhật thông tin đăng nhập hiện có và cấp lại cho bạn
quyền truy cập vào tài khoản của bạn.
Miễn là bạn chỉ ra bạn bè và người thân mà bạn tin tưởng để lấy lại tài khoản của mình,
nếu bạn mất chìa khóa, bạn không bao giờ phải lo lắng về việc bị chặn vĩnh viễn. Điều
này đã được thực hiện nhờ sự chậm trễ ủy quyền và các giao dịch đang chờ xử lý trên
blockchain của EOSIO. Một lần nữa, điều này là hoàn hảo cho các game thủ là người
dùng.
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-

Bạn có thể đặt tên cho tài khoản của mình
Với EOS, người dùng của chúng tôi có thể chọn tên tài khoản thay vì số tài khoản, điều
này thích hợp hơn cho các game thủ.

-

Có chính quyền riêng của mình
EOS có quản lý chuỗi riêng và được quản lý bởi 21 nhà sản xuất khối, trả tiền lạm phát
cho hoạt động, bảo trì và bảo vệ mạng.

-

Dễ dàng sử dụng cho các nhà phát triển của chúng tôi
Cho phép linh hoạt rất lớn cho thiết kế hiện tại và tương lai

-

Mối quan hệ OCI
Gaimin.io đã truy cập OCI (Máy tính Object) ở Hoa Kỳ với toàn bộ nhóm phát triển và
vạch ra kế hoạch bao gồm blockchain của chúng tôi:
Cuộc phỏng vấn với Phil Mesnier, Kỹ sư trưởng và Đối tác tại OCI và một phần của
Nhóm phát triển Core EOS - https://www.youtube.com/watch?v=Z2LLWEWSLzc

-

Dan Larimer và Block.one đứng sau EOS
EOS, dự án blockchain lớn thứ ba của Dan Larimer, được tạo bởi nhóm tại Block.one.
Trong khi các dự án trước đây của Dan Bitshares và Steem nằm trong top 50 theo vốn
hóa thị trường, thì EOS thường xuyên nằm trong top 5 với vốn hóa thị trường ấn tượng.
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Mô hình kinh doanh
Nhiều luồng doanh thu
Gaimin.io đã áp dụng "mô hình Uber", để tạo ra một nền tảng kết hợp cung và cầu trong một
ngành cụ thể - trong trường hợp này, cung cấp máy tính, một loại hàng hóa có giá trị của sức
mạnh tính toán. Mô hình kinh doanh này đã được thử nghiệm trên các ngành dọc như tách du
lịch (Uber), du lịch / lưu trú (Airbnb) và thậm chí là công việc tự do (TaskRabbit).
Bằng cách kết nối một đề nghị ổn định về sức mạnh tính toán phi tập trung thực sự với các
nhu cầu đòi hỏi như vậy (bắt đầu bằng các tính toán xác thực blockchain), Gaimin.io có thể
đáp ứng nhu cầu cấp thiết trong một thị trường đang phát triển.
Thông qua những nỗ lực này, Gaimin.io thu thập một số dòng doanh thu mỗi tháng, được mô
tả dưới đây.
1) Phí "đăng ký" hàng tháng
Mô hình kinh doanh nguồn chính cho Gaimin.io là mô hình loại đăng ký.
Điều kiện là Gaimin.io sẽ nhận được phí đăng ký hàng tháng danh nghĩa (tối đa 10 đô la Mỹ)
được trả bằng mã thông báo GMRX từ mỗi "Người dùng hoạt động".
Lưu ý: Một người dùng Act Act ive người dùng được định nghĩa là người dùng kiếm được ít
nhất $1 mỗi ngày.
Người ta cũng hy vọng rằng phí đăng ký hàng tháng thấp hơn có thể được áp dụng cho những
người dùng kiếm được ít hơn KPI mục tiêu này là 1 đô la mỗi ngày, mặc dù nếu điều này được
áp dụng, dự kiến khoản phí này sẽ vượt quá 33% phần thưởng của người dùng.
Người dùng không bao giờ cần nhập thông tin thanh toán (Visa, Paypal, v.v.), vì thanh toán
đăng ký được lấy tự động từ phí GMRX, vì vậy người dùng thực sự không cần phải trả bất kỳ
khoản phí hàng tháng nào từ "túi" của mình.
Rõ ràng, nếu người dùng không "kiếm được", anh ta không trả tiền. Điều này có nghĩa là phần
mềm có thể được tải xuống, cài đặt và sử dụng miễn phí cho game thủ.
Tương tự: Hãy nghĩ đến một thuê bao Netflix, nhưng người dùng không bao giờ nên trả tiền
và kiếm tiền khi xem quảng cáo hoặc khiến người khác thử nó!
CHÚ Ý: Tất cả các khoản phí và thanh toán thuê bao luôn được thực hiện cho GMRX. Toàn
bộ hoạt động kinh doanh của Gaimin.io là 100% dựa trên việc sử dụng mã thông báo GMRX.
Tất cả người dùng cần mã thông báo GMRX của chúng tôi để sử dụng quyền truy cập nền
tảng, cộng đồng và thị trường.
2) Bán tài sản kỹ thuật số trên thị trường
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Mô hình kinh doanh Gaimin.io tạo ra một cơ sở người dùng gồm những người chơi có sức
mua dưới dạng mã thông báo GMRX và cung cấp cho họ một nền tảng thông qua cộng đồng
và thị trường để chi tiêu cho sức mua này.
Do đó, một phần của mô hình kinh doanh Gaimin.io là (i) xây dựng các quan hệ đối tác chiến
lược quan trọng để bán tài sản trò chơi kỹ thuật số và (ii) phát triển và bán tài sản trò chơi kỹ
thuật số do Gaimin.io sở hữu và phát triển. đến cơ sở người dùng.
3) Hoa hồng giao dịch
Tất cả các giao dịch trong cộng đồng và trên thị trường xảy ra trong mã thông báo GMRX, tạo
ra một khoản hoa hồng cho các giao dịch vi mô.
4) Tỷ lệ phần trăm của tổng công suất hash mạng
Gaimin.io nhận ra tầm quan trọng của cộng đồng và theo đó, sẽ nhận được một tỷ lệ cố định
(10% dự kiến) trong tổng số phần thưởng cho sức mạnh băm và sẽ hướng thu nhập này dành
riêng cho sự phát triển của cộng đồng và dưới dạng phần thưởng / giảm giá thụ động cho
người dùng. trong cộng đồng
5) Phí khai thác
Người ta cho rằng để tối đa hóa lợi nhuận từ khai thác blockchain, Gaimin.io sẽ tạo ra các
nhóm khai thác riêng của mình, do số lượng lớn, dự kiến sẽ trở thành nhóm thống trị trong
đó các siêu khai thác (người dùng không phải là người khai thác) muốn tham gia bạn sẽ phải
trả phí truy cập bằng mã thông báo GMRX.

Đối thủ cạnh tranh
Phần mềm khai thác Blockchain và sàn giao dịch tài sản
kỹ thuật số
Hiện tại, không có giải pháp trực tiếp đầu cuối trực tiếp cho các game thủ trên thị trường mà
kiếm tiền một cách thụ động các tài nguyên của game thủ và sau đó thưởng cho họ một mã
thông báo kỹ thuật số để chi tiêu trực tiếp vào trải nghiệm chơi trò chơi, cung cấp một thị
trường tích hợp cho tài sản kỹ thuật số và cộng đồng nơi sử dụng dấu hiệu này.
1) Khai thác blockchain
Sự cạnh tranh theo chiều dọc của các công cụ khai thác Blockchain là rất yếu, cả từ quan
điểm của các đối thủ cạnh tranh cung cấp sản phẩm, và từ quan điểm cung và cầu. Do nhu
cầu hiện tại từ các blockchain, ngay cả với số lượng giải pháp đối thủ hiện tại, thị trường
vẫn cần các giải pháp bổ sung để tối đa hóa đa dạng hóa sản xuất PoW.
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Game thủ không phải là người khai thác.
Ngoài ra, phần mềm khai thác hiện tại đòi hỏi kiến thức và đường cong học tập dốc, và tập
trung nhiều hơn vào người dùng tự làm, những người muốn thiết lập và quản lý hoạt động
khai thác của riêng họ, không giống như giải pháp Gaimin.io, được thiết kế dành riêng cho
game thủ. và đưa ra giải pháp để không can thiệp.
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2) Sàn giao dịch tài sản kỹ thuật số
Cạnh tranh trên thị trường dọc của tài sản kỹ thuật số là khốc liệt nhất vì các đối thủ cạnh
tranh được thiết lập trên các trang web dựa trên cả blockchain và không blockchain. Một
trong những lợi thế cạnh tranh của Gaimin.io là phần mềm kiếm tiền / khai thác. Người dùng
có thể sử dụng Gaimin.io như một cửa sổ duy nhất để đáp ứng tất cả nhu cầu của họ đối
với tài sản kỹ thuật số - kiếm mã thông báo GMRX có thể tiêu thụ khi khai thác blockchain,
đồng thời quay lại và sử dụng chúng để mua tài sản kỹ thuật số khác hoặc bán tài sản cũ
qua cùng một thị trường. Tất cả điều này mà không để lại sự thoải mái của cộng đồng và
nền tảng Gaimin.io.
Các game thủ đã đạt được sự tín nhiệm thông qua việc sử dụng phần mềm khai thác
Gaimin.io, điều này sẽ khiến nó ít có khả năng chấp nhận các nền tảng giao dịch khác mà
họ không quen thuộc.
Ngoài ra, hầu hết các sàn giao dịch đều yêu cầu sự hiện diện toàn cầu, nhưng cuối cùng chỉ
tập trung vào Bắc Mỹ và Tây Âu. Gaimin.io có kế hoạch cho một cơ sở người dùng thực sự
toàn cầu và sự hiện diện toàn cầu. Điều này sẽ cho phép Gaimin.io tạo và mở rộng sự hiện
diện của nó khi các đối thủ cạnh tranh chưa được nhắm mục tiêu.
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Kinh tế token
Token tiện ích GMRX
GMRX là một mã thông báo (Token) có chức năng duy nhất là token tiện ích kỹ thuật số cung
cấp trên nền tảng, thị trường và cộng đồng Gaimin.
1) Cấu trúc xoay vòng
-

Tổng nguồn cung được cố định là: 5,000,000,000

-

Tổng số Token sẽ được bán thông qua Sự kiện bán Token (20%): 1,000,000,000
Giá ban đầu của Token: $0.10 USD / Token

Gaimin sẽ tiến hành nhiều vòng cho người mua mã thông báo một cách riêng tư và công khai
thông qua các sự kiện bán mã thông báo, các chi tiết vẫn chưa được xác định.
Softcap: $10 triệu USD
Hardcap: $100 triệu USD
2) Phân phối Token

Các yếu tố chính cần xem xét:
(i) 30% đóng góp của công ty được sử dụng làm dự trữ để giúp cân bằng hệ sinh thái
GMRX.
(ii) 30% đóng góp khởi đầu để giúp khởi động cộng đồng Gaimin.io và khuyến khích cộng
đồng trở thành thành viên tích cực lâu dài.
Ngoài ra, những người sáng lập sẽ nhận được 15% và nhà tư vấn / nhà đầu tư ban đầu
(nhà đầu tư sớm) - 5%, cả hai nhóm đều có thời gian giao dịch mạnh mẽ để nhận tất cả
các mã thông báo được phân bổ.
20% còn lại dành cho công chúng mua thông qua các sự kiện bán mã thông báo.
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3) Sử dụng Quỹ

Phần mềm và tiếp thị chiếm 50% số tiền để đảm bảo một sản phẩm chất lượng cao, nhất quán
cho người dùng, mở rộng toàn cầu cơ sở người dùng và xây dựng thương hiệu. Chi phí hoạt
động, chi phí hoạt động và nhóm chiếm 25% trong việc sử dụng vốn để hỗ trợ các hoạt động
và nhu cầu hàng ngày. Thêm 25% sẽ có sẵn cho sự phát triển của cộng đồng toàn cầu.
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Quản trị / Hoạt động / Đội ngũ
Chúng tôi sẽ bắt đầu từ căn cứ châu Âu của chúng tôi, và sau đó thiết lập sự hiện diện đầy đủ
ở châu Á, và sau đó ở Hoa Kỳ. Giá đầy đủ bao gồm:
-

Tạo văn phòng ở châu Âu
Tạo văn phòng ở châu Á (trung tâm lớn cho các trò chơi)
Tạo văn phòng tại Hoa Kỳ
Du lịch, sự kiện, khán đài, vv
Nhân sự, tiền lương, tái định cư (tức là nhà phát triển phần mềm)
Một phần "ví" tiền để có được những tài năng tốt nhất
CNTT, hạ tầng kỹ thuật, thiết bị và máy móc
Đào tạo và giáo dục
Thuê nhân tài bên ngoài
Học bổng, trường đại học địa phương, vv

Phát triển phần mềm
Phần mềm của chúng tôi được phát triển trong các mô-đun, các mục tiêu tối thiểu là gây quỹ
cho các mô-đun, bao gồm tất cả các thử nghiệm (tối đa là alpha, beta) và cho đến khi ra mắt
toàn bộ sản phẩm MVP. Tài trợ thêm và thu nhập ổn định sẽ quyết định chúng ta có thể phát
triển nhanh như thế nào. Giá đầy đủ bao gồm:
-

Phần quản trị trang và tài khoản trực tuyến
Sách trắng của Gaimin.io - Page 31 of 56

-

Thử nghiệm (Alpha, Beta)
Phát triển mô-đun khai thác (đang diễn ra)
Phát triển AI (đang diễn ra)
Phát triển NEP
Ứng dụng di động
Phát triển / tích hợp Blockchain (xây dựng và bảo trì)
Phát triển mô hình chuyển đổi giá trị tương đối
Phát triển phần mềm cộng đồng và thị trường
Dịch ngôn ngữ
AI, học máy, quảng bá
Bộ phận trò chơi (phát triển tài sản và trò chơi trong trò chơi)
Chi phí máy chủ lớn và sự hiện diện trực tuyến khác
Nghiên cứu và phát triển
Dịch vụ siêu máy tính Điều tra / R & D
Điều tra các dịch vụ / R&D bổ sung (lưu trữ, v.v.)

Bán hàng và tiếp thị
Ngân sách tiếp thị sẽ được sử dụng theo các chiến lược được mô tả bên dưới trong phần Kế
hoạch tiếp thị.
Pháp lý / Quy định / Tuân thủ
Các quỹ này đảm bảo rằng Gaimin.io có thể đáp ứng tất cả các yêu cầu pháp lý cơ bản để bắt
đầu với một cấu trúc và nền tảng pháp lý phù hợp, đáng tin cậy. Giá đầy đủ bao gồm:
-

Cơ cấu và tính hợp pháp của công ty
Điều chỉnh ICO / IEO / Blockchain
Bảo vệ IP
Thương hiệu
Bằng sáng chế phần mềm

Cộng đồng
Gaimin.io hoàn toàn nhận ra tầm quan trọng của cộng đồng trong việc xây dựng lòng trung
thành của khách hàng, duy trì hình ảnh, nhận diện thương hiệu và uy tín thương hiệu, và do
đó sẽ dành một phần đáng kể trong số tiền gây quỹ cho sự phát triển và duy trì liên tục của
cộng đồng. Điều khoản tài chính sẽ bao gồm:
-

Phát triển và tăng trưởng cộng đồng và thị trường
Đánh giá nội bộ, giải thưởng, giải đấu, giải thưởng, ghi nhận
Đối tác, đoàn thể và hợp tác
Quản trị viên, người điều hành, mọi ngôn ngữ
Truyền thông xã hội và quản lý cộng đồng
Người có ảnh hưởng
Chương trình khuyến mãi và tài trợ
Đội ngũ ESports
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4) Tạo nhu cầu bền vững - trường hợp sử dụng cho Token GMRX
Sau đây là các ứng dụng được lên kế hoạch cho mã thông báo GMRX; điều này sẽ giúp tăng
sự chấp nhận, tính hữu ích và nhu cầu tổng thể cho mã thông báo GMRX.
a. Phương thức thanh toán độc quyền cho phần mềm khai thác Gaimin - Đăng ký hàng
tháng
b. Phương thức thanh toán độc quyền cho cộng đồng Gaimin và thị trường cho các game
thủ mua / bán / cho thuê hàng hóa kỹ thuật số (tất cả các hợp đồng thông minh Gaimin
sẽ chỉ được thực hiện với mã thông báo GMRX)
c. Thanh toán độc quyền cho những người khai thác muốn tham gia vào nhóm khai thác
thuộc sở hữu của Gaming, họ sẽ cần mua

5) Bảo vệ thị trường Token
Để giúp duy trì mã thông báo ổn định với quỹ đạo tích cực, Guymin sẽ sử dụng một số
phương pháp để đảm bảo tính bảo mật của mã thông báo và giúp chịu được các điều kiện
thị trường khắc nghiệt mà tất cả các mã thông báo phải đối mặt.
Mã thông báo người mua
Mỗi người mua mã thông báo sẽ được giới hạn trong tổng tỷ lệ mã thông báo Gaimin nhằm
hạn chế các chiến thuật thị trường độc hại tiềm ẩn đe dọa đến sự ổn định của mã thông
báo, chẳng hạn như bơm và bán phá giá.
Kỳ hạn Vestment
Tất cả những người sáng lập, thành viên trong nhóm và các nhà đầu tư khởi nghiệp / cổ phiếu
tư nhân sớm với các tùy chọn mã thông báo, bao gồm cả người sáng lập, sẽ phải chịu các
giai đoạn chồng chéo. Những người sáng lập sẽ có 15% tổng số mã thông báo. Tất cả các
trang phục được tạo điều kiện thông qua một hợp đồng thông minh. Điều này đảm bảo một
cam kết lâu dài về phía những người sáng lập và đảm bảo rằng những người sáng lập không
thể hành động chống lại công ty, vì nó sẽ chống lại lợi ích tài chính của chính họ.
Ngoài ra, các chuyên gia tư vấn cũng sẽ trải qua các vụ kiện để đảm bảo sự tham gia tích
cực và bền vững của họ và để đảm bảo rằng họ không thể hành động vì lợi ích cá nhân của
họ đối với sự bất lợi của công ty và các bên quan tâm khác.
Dự trữ Token
Công ty Gaimin.io sẽ nắm giữ 30% tổng số mã thông báo làm dự trữ để điều chỉnh các điều
kiện thị trường khó xảy ra đe dọa sự ổn định của mã thông báo GMRX. Dự trữ này có thể
được ban hành một phần hoặc toàn bộ để giúp kích thích nền kinh tế Mã thông báo GMRX
nếu điều kiện thị trường thấy cần thiết.
KYC & AML
Mỗi nhà đầu tư tư nhân và người mua mã thông báo, dù là cá nhân hay pháp nhân, sẽ trải
qua kiểm tra KYC và AML nghiêm ngặt để xác định quyền đầu tư vào Gaimin.io và nhận mã
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thông báo GMRX. Gaimin.io trong mọi trường hợp sẽ không cho phép hoặc chấp nhận đầu
tư hoặc mua mã thông báo, trực tiếp hoặc bằng cách khác, từ bất kỳ người hoặc nhóm người
giới hạn nào. Điều này bao gồm, nhưng không giới hạn ở những người không xác minh KYC
hoặc AML, cung cấp thông tin không chính xác, sai hoặc gây hiểu lầm hoặc cố gắng phá vỡ
xác minh hoặc thể hiện bất kỳ hành vi độc hại nào đối với Gaimin.io, các bên quan tâm của
nó hoặc bất kỳ ai có chức sắc khác, nhóm hoặc chủ thể.
Nhu cầu Token
Việc tạo và duy trì nhu cầu tích cực ổn định cho các mã thông báo GMRX sẽ được thực hiện
thông qua việc ứng dụng phần mềm Gaimin.io.
Ngoài việc sản xuất mã thông báo GMRX, một phương thức thanh toán độc quyền cho ứng
dụng phần mềm Gaimin.io (phí đăng ký hàng tháng), thanh toán độc quyền cho tất cả các
hợp đồng thông minh trong cộng đồng Gaimin.io và trên thị trường cho tài sản trò chơi kỹ
thuật số, cũng như phương thức thanh toán độc quyền. dành cho các siêu thợ mỏ muốn tham
gia nhóm khai thác Gaimin.io.
6) Sơ đồ khối Token
Biểu đồ sau đây thể hiện dòng chảy nền kinh tế mã thông báo.
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Kế hoạch tiếp thị
Tích hợp chiến lược tiếp thị đơn giản, mạnh mẽ
Đánh giá đơn giản
Khả năng thu hút người dùng thông qua nhiều kênh cung cấp cho Gaimin.io một kế hoạch
tiếp thị tổng thể đơn giản và rất mạnh mẽ. Ngoài ra, tiếp thị cho nhân khẩu học chơi game
có một số lợi thế cụ thể:
-

Game thủ rất dễ tìm, cả trực tuyến và ngoại tuyến, và không tốn kém.

-

Có các kênh truyền thông xã hội đặc biệt, các trang web và diễn đàn cung cấp quyền
truy cập trực tiếp vào các kênh nhân khẩu học lý tưởng (Instagram, Twitch, kênh
game thủ Youtube).

-

Khuyến cáo về virus là tự nhiên cho các trò chơi. Game thủ là nhóm nhân khẩu học
có liên quan nhất và rất quen với các đề xuất loại virus.

-

Những người có ảnh hưởng đến trò chơi có nhiều người theo dõi trung thành và sẵn
sàng quảng bá.

Đánh giá chi tiết hơn
Gaimin.io đã xác định ba phân khúc thị trường quan trọng đối với sự thành công của công
ty:
1. Nhà đầu tư
2. Người dùng cuối - Game thủ PC
3. Những người say mê tiền điện tử / Blockchain
Mỗi trong ba phân khúc này đóng một vai trò quan trọng trong việc tài trợ cho sự phát triển
của Gaimin.io, đảm bảo việc sử dụng bền vững và thành công của ứng dụng phần mềm
Gaimin.io và do đó đảm bảo sự thành công, nhu cầu và tính hữu ích của mã thông báo
GMRX.
Mặc dù Gaimin.io chủ yếu có trụ sở tại châu Âu, hoạt động là một nỗ lực toàn cầu, đặc biệt
chú ý tập trung vào các thị trường tiền điện tử và trò chơi quan trọng của châu Á. Mỗi phân
khúc và sự kiện sẽ được tổ chức trên quy mô toàn cầu, tập trung vào các thị trường thú vị
chính bên ngoài thị trường nói tiếng Anh.
Nhận thức / Quan tâm
Để nâng cao nhận thức trong ba phân khúc thị trường chính, Gaimin.io sẽ tiến hành / sử dụng
các hoạt động / công cụ sau:
1.
2.
3.
4.
5.

Chương trình mở rộng mạng (hệ thống giới thiệu tích hợp)
Airdrops
Hỗ trợ cho các nhà đầu tư và cố vấn
Truyền thông tiếp thị
Nội dung
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6. Quan hệ công chúng
a. Quan hệ truyền thông
b. Quan hệ với người có ảnh hưởng
c. Quan hệ cộng đồng
7. Phát triển cộng đồng
8. Quảng cáo kỹ thuật số
a. Chiến dịch tiếp thị công cụ tìm kiếm (Tìm kiếm và hiển thị)
b. Chiến dịch tối ưu hóa công cụ tìm kiếm
c. Chiến dịch tiếp thị trên mạng riêng (Tìm kiếm và hiển thị)
d. Chiến dịch tiếp thị lại / nhắm mục tiêu lại (Tìm kiếm và hiển thị)
e. Tiếp thị video trên mạng công cộng và tư nhân
f. Tiếp thị kỹ thuật số trực tiếp (Ví dụ: Email)
9. Tài trợ (ví dụ: đội eSports)
10. Sự kiện (tức là các giải đấu trò chơi quảng cáo)
Các hành động trên sẽ cho phép Gaimin.io bao quát tất cả các phân khúc thị trường chính
trên toàn cầu với một vài điểm liên hệ. Mỗi hành động có thể dài và mở rộng để hỗ trợ các
giai đoạn khác nhau của chiến dịch tiếp thị tích hợp - bất kể lần đầu tiên chúng tôi thông báo
cho người dùng, nhắm mục tiêu lại, lưu chúng hoặc đẩy họ trở thành luật sư.
Mong muốn / Adoption
Để bắt đầu áp dụng trong ba phân khúc thị trường chính, Gaimin.io sẽ tiến hành / sử dụng
các hành động / công cụ sau:
-

Chơi miễn phí (Sử dụng)
Chất lượng sản phẩm
Sản phẩm không ngừng cải tiến, tăng kết quả theo thời gian.
Khuyến mãi và ưu đãi giới hạn thời gian / giảm giá
Giai đoạn đóng và mở alpha và beta
Ứng dụng phần mềm trò chơi Gaimin.io
Mã thông báo GMRX trên các sàn giao dịch mở trên toàn thế giới
Thanh toán độc quyền cho Gaimin.io và các nền tảng có liên quan thông qua mã
thông báo GMRX

Chơi miễn phí (sử dụng)
Bản thân phần mềm sẽ xóa mọi rào cản gia nhập đối với người dùng thiếu quyết đoán không cần thông tin thẻ tín dụng hoặc thông tin PayPal và kết quả tức thì. Ngoài ra, Gaimin.io
sẽ tập trung vào chất lượng sản phẩm và trải nghiệm người dùng để đảm bảo Gaimin.io
đứng trên tất cả các ưu đãi thị trường khác để đảm bảo sự chấp nhận của người dùng. Một
lần nữa, mỗi điểm này có thể bền vững trong thời gian dài để người dùng không chỉ chấp
nhận mà còn tiếp tục là người dùng trung thành và tích cực của phần mềm Gaimin.io.
Chính sách vận động
Để biến người dùng tích cực và trung thành thành người bảo vệ Guymin, chúng tôi sẽ thực
hiện / sử dụng các hành động / công cụ sau:
-

Chất lượng sản phẩm (bao gồm cả kết quả)
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-

Chương trình mở rộng mạng
Gamification và Ưu đãi

Biến người dùng trung thành thành luật sư là mục tiêu cuối cùng của bất kỳ thương hiệu nào.
Gaimin.io sẽ đạt được điều này nhờ chất lượng tuyệt vời của sản phẩm do cập nhật liên tục
(và tất nhiên là kết quả của người dùng), chương trình mở rộng mạng, cũng như việc ứng
dụng phần mềm Gaimin.io và khuyến khích hữu hình cho người dùng tích cực trung thành.
Tóm tắt
Với tất cả những nỗ lực này được kết hợp trên tất cả các kênh truyền thông Gaimin.io, Gaimin
sẽ có thể tiếp cận thị trường mục tiêu cụ thể của mình một cách kinh tế, hiệu quả và hiệu quả
trong cả cuộc đời ngắn hạn và dài hạn của sản phẩm và công ty.
Ngoài ra, mỗi sự kiện đều nhằm xây dựng mối quan hệ chất lượng cao với người dùng để
đảm bảo cuộc sống lâu dài và lành mạnh cho khách hàng.

Lộ trình
Các mốc và mục tiêu
Các mốc quan trọng năm 2018 đã đạt được: Proof of Concept cơ bản / Thành lập công ty
●
●
●
●
●
●

Thành lập công ty: Vương quốc Anh / Thung lũng tiền điện tử, Zug, Thụy Sĩ
Nhóm, đối tác và tư vấn chiến lược (chơi game, tiếp thị, quy định, Blockchain)
Sự hiện diện của Internet (trang web, mạng xã hội, v.v.)
Tài liệu ban đầu (sàn, sử dụng các công cụ, litepaper, kế hoạch tiếp thị, v.v.)
Phát triển phần mềm: Kế hoạch thử nghiệm Alpha
Yêu cầu người dùng xác nhận: Tuần lễ trò chơi Madrid

Q1 2019 - Mục tiêu:
●
●
●
●

Cập nhật tài liệu dựa trên tin tức năm 2018
Gây quỹ tư nhân
Tiếp tục và mở rộng thử nghiệm Alpha, tiếp cận 100 người dùng
Phản hồi Alpha Dựa trên cập nhật phần mềm

Q2 2019 - Mục tiêu:
●
●
●
●

Hoàn thành bài kiểm tra Alpha và chuẩn bị một báo cáo chi tiết.
Tiếp tục gây quỹ tư nhân
Bắt đầu chuẩn bị cho IEO
Khởi chạy mã thông báo GMRX trên nền tảng EOS

Q3 2019 - Mục tiêu:
●
●

Lập kế hoạch và khởi chạy thử nghiệm phần mềm beta riêng tư / công khai
PR tích cực, sân bay, xây dựng cộng đồng, hiện diện trên mạng xã hội
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●

Gây quỹ thông qua việc bán mã thông báo trên các sàn giao dịch

Q4 2019 - Mục tiêu:
●
●
●
●

Gây quỹ thông qua việc bán mã thông báo trên các sàn giao dịch
Mở rộng hoạt động để chuẩn bị khởi chạy, nhân rộng, điều chỉnh người dùng
Quan hệ đối tác và liên minh
Hoàn thành MVP và chạy nó

Đội ngũ: Sáng lập và những người cốt lõi
Một danh sách chi tiết hơn về các cộng tác viên và đoàn thể khác có thể được tìm thấy tại
https://gaimin.io/

Sáng lập
Những người sáng lập đã biết nhau hơn 15 năm. Làm việc cùng nhau ở một số quốc gia
trên các châu lục khác nhau, nhóm có nhiều kinh nghiệm trong việc giải quyết vấn đề và
cùng nhau tìm giải pháp.
Martin Speight - Đồng sáng lập / CEO
Doanh nhân có kinh nghiệm và tư vấn chiến lược kinh doanh. Hơn 28
năm kinh nghiệm trong bán hàng và tiếp thị. Người sáng lập một nhà tư
vấn tiếp thị trực tuyến. Kinh nghiệm cụ thể làm việc với các công ty khởi
nghiệp trực tuyến để phát triển các hệ thống và quy trình cho tăng trưởng
theo kế hoạch.

Clive Aroskin - Đồng sáng lập / COO
Chuyên gia trong hoạt động và hậu cần với kinh nghiệm đáng kể trong
khởi nghiệp kinh doanh. Chuyên môn chương trình giới thiệu mở rộng,
phát triển cộng đồng và quản lý sự kiện.

Calvin Adamus - Đồng sáng lập / CPO
Người tạo ra Gaimin với kiến thức sản phẩm. Cố vấn chiến lược, chuyên
gia về xây dựng cộng đồng và chương trình giới thiệu. Có nhiều kinh
nghiệm phát triển các khái niệm trước thực tế. Đa ngôn ngữ và đi khắp
thế giới.
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Andrew Faridani - Đồng sáng lập / CMO
Người sáng lập công ty kỹ thuật số địa phương lớn nhất Canada với 18
năm kinh nghiệm trong quảng cáo trực tuyến, thương hiệu và mạng xã
hội. Có nhiều kinh nghiệm trong quản lý nhân sự, quy trình kinh doanh,
hệ thống, nhân rộng và phát triển.

Robert van Schaik - Đồng sáng lập / CFO
30 năm kinh nghiệm hình thành và quản lý kinh doanh, thành lập một số
doanh nghiệp trực tuyến thành công. Nhà đầu tư khởi nghiệp chuyên về
công nghệ và blockchain.

Buki Ben Natan - Đồng sáng lập / CTO
Kiến thức sâu rộng về công nghệ blockchain và tất cả các khía cạnh phát
triển sản phẩm CNTT. Có nhiều kinh nghiệm với các công nghệ dữ liệu
lớn, ngăn xếp và máy học.

Người tham gia cốt lõi
Roman Golovakha - Phó chủ tịch phát triển sản phẩm
Kỹ sư phần mềm và kiến trúc sư với 18 năm kinh nghiệm nghiên cứu và
phát triển, từ ý tưởng đến sản phẩm. Chuyên gia blockchain. Hơn 15 năm
phát triển các kỹ năng như một Pro-Gamer. Việc cung cấp nhiều ứng
dụng di động, trang web và giải pháp đám mây cho các công ty khởi
nghiệp và doanh nghiệp lớn trong lĩnh vực giải trí, ngân hàng và truyền
hình.

Shaun Martelly - CIO
Chuyên gia về quan hệ công chúng, tiếp thị, phát ngôn trước công chúng
và gây quỹ thành công cho một số công ty khởi nghiệp công nghệ.
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Beverley Warburton - Cố vấn thương hiệu và cộng đồng
Chuyên gia về thương hiệu, Gamification và cố vấn cho cộng đồng chơi
game. Hơn 25 năm kinh nghiệm của công ty trong việc bán hàng trực
tiếp, phát triển và thực hiện các chiến lược hoạt động để mở rộng các
hoạt động quốc tế.

Enrique Santos - Nhà phân tích thị trường
Nhà phân tích kỹ thuật cho thị trường chứng khoán trong 18 năm. Ông là
tác giả của 4 cuốn sách về phân tích dựa trên các mô hình lý thuyết sóng
Elliott và các mô hình Fibonacci. Ông chuyên về tiền tệ trong tương lai và
giao dịch tương lai chỉ số bằng cách sử dụng phân tích kỹ thuật và hệ
thống giao dịch ổn định dựa trên mô hình hành vi của con người.

Miguel Ferrero - CGO
Cố vấn trò chơi cho các thị trường nói tiếng Tây Ban Nha. Một chuyên
gia trong ngành công nghiệp game, một chuyên gia về thực tế ảo và
người sáng lập công ty game Tây Ban Nha và công ty VR / AR, một cố
vấn kinh doanh, một huấn luyện viên xây dựng đội ngũ, và một nhà tổ
chức các sự kiện thể thao và chơi game.

Phụ lục 1: “Báo cáo Alpha”
Báo cáo chi tiết với kết luận từ Gaimin.io
Thử nghiệm phần mềm Alpha với 100 người
Giới thiệu
Trước khi chúng tôi bắt đầu, đây là một đánh giá phi kỹ thuật về phát triển phần mềm sẽ giúp
làm rõ chính xác nơi chúng tôi đang phát triển.
Phần mềm trải qua các giai đoạn thiết kế khác nhau trước khi đưa ra phiên bản có thể đưa
ra thị trường. Phiên bản thị trường đầu tiên này thường được gọi là Sản phẩm khả thi tối thiểu
(MVP).
Các bước phát triển này có thể bao gồm một số hoặc tất cả những điều sau đây, tùy thuộc
vào mức độ phức tạp của dự án:
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●
●
●
●
●
●

Tài liệu yêu cầu chức năng (FRD)
Tài liệu phát triển phần mềm (SDD)
Phần mềm kiểm tra nội bộ nguyên mẫu
Thử nghiệm Alpha
Thử nghiệm Beta
Sản phẩm khả thi tối thiểu (MVP)

MVP thường là những gì chúng ta thấy là "Phiên bản 1.0" của nền tảng phần mềm. Nó đang
hoạt động, nhưng không có tất cả các tính năng và cập nhật được thêm vào trong các phiên
bản sau.

Thời hạn thử nghiệm Alpha
●

Thử nghiệm Alpha của nền tảng của chúng tôi đã bắt đầu vào tháng 7 năm 2018.

●

Chúng tôi đã đóng thử nghiệm alpha vào tháng 4 năm 2019.

●

Đó là 8 tháng, trong đó bao gồm 2 tháng thiết lập của Cameron và 6 tháng thử nghiệm
hoàn chỉnh

●

Điều này đã được thực hiện trong 2 giai đoạn:

●
●

Giai đoạn 1 về cơ bản được thực hiện trong nhà với một nguyên mẫu ban đầu.
Giai đoạn 2 được mở cho người dùng bên ngoài (bạn bè, gia đình, chuyên gia tư vấn,
người chơi cộng đồng trò chơi có ảnh hưởng, game thủ) và mở rộng tới 100 người
dùng.

Trong giai đoạn thử nghiệm này, chúng tôi đã thu thập tất cả dữ liệu cần thiết để đạt được
các mục tiêu thử nghiệm ban đầu và đã kiểm tra đầy đủ chức năng của nền tảng phần mềm
cùng với khái niệm chung và mô hình kinh doanh của chúng tôi.

Đối tượng thử nghiệm Alpha
Mục tiêu chính của thử nghiệm Alpha là thiết kế và phát triển phần mềm cơ bản, làm cho nó
hoạt động được và cho phép chúng tôi tạo ra dữ liệu cần thiết để cung cấp cho chúng tôi
một bằng chứng đã được chứng minh về khái niệm của mô hình kinh doanh.
Điều này ngay lập tức có nghĩa là chúng tôi không chỉ là một ý tưởng kinh doanh, thay vào
đó, chúng tôi đã thể hiện rõ ràng khả năng tồn tại của dự án và đưa ra cho mình một lộ trình
rất rõ ràng cho MVP.
Mục tiêu thử nghiệm alpha chi tiết:
●

Tạo một nền tảng phần mềm từ đầu cho phép chúng tôi xác minh và xác nhận các
giao dịch blockchain trên chuỗi khối Proof of Work (PoW) và tạo phần thưởng người
dùng liên quan đến chúng.

●

Nhận phần mềm để làm việc với các nhóm khai thác thích hợp và các thuật toán khai
thác tương ứng cùng với tất cả các quy trình liên quan.
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●

Xác định ba loại mật mã khác nhau để khai thác và hai thuật toán khai thác và sử dụng
chúng để nhận phần thưởng khai thác thực sự.

●

Xác định tất cả các sự cố với quá trình tải xuống và cài đặt (bao gồm các sự cố với
tường lửa và chống vi-rút), xác định lỗi, tìm (và sửa) càng nhiều lỗi càng tốt và tạo
danh sách các chức năng "thiếu", cũng như các chức năng người dùng mong muốn
của phiên bản trước.

●

Phát triển quy trình đăng ký người dùng ban đầu để chúng tôi có thể dễ dàng tải xuống,
cài đặt và định cấu hình giao diện người dùng.

●

Định cấu hình cài đặt để thử nghiệm beta, đây sẽ là bước thử nghiệm quan trọng tiếp
theo.

●

Hãy giúp chúng tôi bằng cách cung cấp dữ liệu và thông tin bổ sung cho việc tạo FRD
cuối cùng (Tài liệu có yêu cầu chức năng) cho các chức năng khác không có trong
thử nghiệm Alpha này.

●

Đảm bảo rằng mã hóa phần mềm sẽ hoạt động để đảm bảo tổng hợp thành công sức
mạnh tính toán GPU cho các ứng dụng khác trong tương lai (như kết xuất CGI), điều
đó
có nghĩa là mô hình kinh doanh của chúng tôi có thể tương lai như ", cung cấp khả
năng kiếm tiền đa năng của sức mạnh GPU tổng hợp .

●

Hãy chắc chắn rằng phần mềm sẽ tích hợp các chức năng (mô-đun) đã được lên kế
hoạch khác của chúng tôi trong tương lai, bao gồm "Cơ chế học máy", "Chương trình
mở rộng mạng", "Cơ chế trao đổi ổn định Auto-Swap", "Thị trường và cộng đồng" và
tất nhiên hoàn thành "Tích hợp Blockchain".

●

Mở rộng thử nghiệm để bao gồm đủ người dùng với nhiều vị trí địa lý, tốc độ kết nối
Internet, GPU, bộ xử lý, phiên bản Windows và cập nhật phiên bản để chúng tôi có
thể tiến hành kiểm tra nền tảng kỹ lưỡng.

●

Tạo đủ dữ liệu (phần thưởng khai thác từ người dùng) để cho phép chúng tôi tạo
doanh thu mô phỏng chính xác ở cả cấp độ cá nhân và khi bạn bật tính toán chương
trình mở rộng mạng (NEP) để chứng minh rằng mô hình kinh doanh của chúng tôi
hoạt động cho người dùng và cho chính chúng tôi như một doanh nghiệp.

●

CHÚ Ý: Chúng tôi có phần thưởng KPI là 1 đô la / ngày để phân loại người dùng là
"Người dùng hoạt động", vì vậy mục tiêu của chúng tôi là chứng minh rằng chúng tôi
có thể tuân thủ KPI này.

●

Cung cấp dữ liệu thực để chứng minh rõ ràng sự khác biệt về phần thưởng bằng mật
mã bằng cách chọn các loại tiền mã hóa có lợi hơn để khai thác, từ đó kiểm tra khái
niệm về quy trình học máy của chúng tôi (sẽ xác định các đồng tiền có lợi nhất và chỉ
định một hệ số băm phù hợp) để đảm bảo tổng số tiền thưởng tối đa.

●

Để chứng minh rằng nền tảng có thể hoạt động có lợi nhuận trong thời gian thử
nghiệm, ngoại trừ hoa hồng giới thiệu NEP, bằng cách sử dụng sức mua của mã thông
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báo, phần thưởng cao hơn nhiều từ các sử dụng GPU khác, như kết xuất CGI. Phần
thưởng cho việc khai thác tiền điện tử đã giảm đáng kể về giá trước thời gian thử
nghiệm của chúng tôi và vẫn ở mức thấp, mặc dù vậy, chúng tôi có thể tối đa hóa
phần thưởng cho việc khai thác với toàn bộ sức mạnh của việc học máy của chúng
tôi (nhập thủ công) để chọn mật mã hữu ích để khai thác.

Điều kiện thưởng cho người dùng ban đầu
●

Chúng tôi đã quyết định rằng để các nhà phát triển của chúng tôi hoàn toàn tự do làm
việc với phần mềm, chúng tôi sẽ thưởng cho những người thử nghiệm Alpha vì đã
dành thời gian kết nối với nền tảng của chúng tôi chứ không phải đóng góp cho hàm
hash.

●

Không có mối tương quan giữa phần thưởng thử nghiệm mã thông báo Alpha và phần
thưởng khai thác thực tế nhận được. Trên thực tế, chúng tôi chỉ thực sự chuyển một
tỷ lệ phần trăm của tổng công suất hash của người dùng để chặn khai thác, hầu hết
các hàm hash là cần thiết để kiểm tra nền tảng trong quá trình phát triển.

●

Không có giai đoạn thử nghiệm alpha, chúng tôi đã cố gắng tối đa hóa phần thưởng
từ khai thác. Đó không phải là mục tiêu.

●

Chúng tôi cũng không có phần mềm thực hiện bất kỳ chức năng nào khác (ví dụ: kết
xuất CGI), chúng tôi đã giới hạn thử nghiệm Alpha để khai thác blockchain.

Người dùng tham gia
●

Tổng cộng, hơn 100 người dùng từ 12 quốc gia khác nhau đã tham gia thử nghiệm
alpha chính thức. Điều này cho phép chúng tôi đạt được dữ liệu thử nghiệm đủ rộng.

●

Theo kế hoạch, điều này cho phép chúng tôi thử nghiệm nhiều loại máy tính khác
nhau, với các phiên bản Windows khác nhau (ở các giai đoạn cập nhật Windows
khác nhau), cũng như với một số lượng lớn bộ xử lý đồ họa, bộ xử lý, tốc độ Internet,
v.v.

Lỗi
● Tổng cộng, người dùng đã báo cáo 203 lỗi theo cách thủ công hoặc sử dụng hệ thống
báo cáo nền tảng tích hợp. Tất cả đã được giải quyết thành công.
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Thuật toán khai thác và khai thác crypto
●

Chúng tôi đã thử nghiệm thành công hai thuật toán khai thác blockchain chính (Ethash
và Cryptonight).

●

Chúng tôi đã thu được thành công ba loại mã khác nhau. Ethereum (ETH), Monero
(XMR) và DubaiCoin (DBIX), về cơ bản là một bản sao ETH.

●

Chúng tôi đã chọn ETH và DBIX để thể hiện sự khác biệt trong việc kiếm cơ hội bằng
cách khai thác cùng loại mật mã với cùng một tài nguyên bằng cùng một thuật toán,
mặc dù mỗi loại mật mã có các yếu tố khác nhau ảnh hưởng đến phần thưởng của
người dùng (các công cụ khai thác cạnh tranh, khó khai thác, giá cả, v.v.)
Trong quá trình thử nghiệm alpha, chúng tôi đã chuyển đổi thủ công giữa các mật mã
mà chúng tôi khai thác, mô phỏng những gì AI (máy học) của chúng tôi sẽ tự động làm
khi được tích hợp vào nền tảng. Chúng tôi đã làm điều này để chứng minh sự khác
biệt trong phần thưởng khai thác (bằng đô la Mỹ) khi chuyển hướng tỷ lệ băm sang
các loại tiền điện tử khác nhau (trong trường hợp này chỉ là 3), và do đó, đã cung cấp
bằng chứng rõ ràng về sức mạnh của trí tuệ nhân tạo của chúng tôi trong việc tăng
đáng kể lợi ích chung của khai thác blockchain.

●

Phần thưởng khai thác blockchain
●

Mặc dù chúng tôi không tiến hành thử nghiệm Alpha để tối đa hóa lợi nhuận từ khai
thác blockchain, một trong những yêu cầu của chúng tôi là cung cấp đủ dữ liệu thực
để cho phép chúng tôi tính toán mô phỏng thu nhập chính xác.

●

Phần thưởng mỗi giờ cho giai đoạn thử nghiệm có lợi nhất của chúng tôi (khi cố gắng
tối đa hóa lợi nhuận), dựa trên trung bình 1060/1070 GPU (khoảng 15/20 MH/s), là
0,0516 đô la cho giải thưởng tốt nhất chúng tôi nhận được (DBIX)However, the rewards
per hour for each of the cryptos varied greatly when we extracted all the data, and
looked like this:
- Monero (XMR) trung bình mỗi giờ $ 0,0300 (không đủ dữ liệu để
cho vào)
- Ethereum (ETH) mỗi giờ trung bình 0,0218 đô la - Trung bình
DubaiCoin (DBIX) mỗi giờ $ 0,0516

Chi phí năng lượng
Chi phí điện ước tính khi vận hành nền tảng Gaimin mỗi giờ.
Có nhiều yếu tố quyết định chi phí cung cấp năng lượng cho PC chơi game. Tính toán này
được cho là cung cấp mức trung bình hợp lý, vì có quá nhiều tùy chọn để tính toán chính xác
trên cơ sở người dùng toàn cầu (theo nghiên cứu của ngành công nghiệp trò chơi NewZoo,
ngành công nghiệp trò chơi có mặt ở hơn 100 quốc gia).
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Nguồn: Newzoo

Các yếu tố ảnh hưởng đến chi phí năng lượng (giá mỗi kWh) bao gồm, nhưng không giới hạn
ở:
●
●
●
●
●
●

●
●
●
●
●
●
●
●

Địa điểm: quốc gia và tiểu bang
Nhà cung cấp năng lượng
Nhiệt độ phòng, xác định việc sử dụng quạt để làm mát. (Ngẫu nhiên, trong một căn
phòng lạnh, điều này thực sự có thể làm giảm chi phí sưởi ấm!)
Mùa trong năm (giá có thể thay đổi tùy theo tháng)
Thời gian trong ngày (thời gian ban đêm thường rẻ hơn)
Nhu cầu năng lượng ở một nơi nhất định; trong thời gian nhu cầu cao, các nhà cung
cấp năng lượng có xu hướng tăng chi phí, trong thời gian nhu cầu thấp, chi phí thấp
hơn
Loại nguồn năng lượng và thay đổi nguồn năng lượng từ nhà cung cấp
Thay đổi thời tiết
Thay đổi chính sách công
Thương hiệu, kiểu máy và đặc điểm của PC, bộ xử lý, GPU, kích thước màn hình, loại
và số lượng quạt, v.v.
Những ứng dụng nền nào có thể được khởi chạy (trình quét chống vi-rút, v.v.)
Thực hành PC không tốt: như ép xung (mà chúng tôi không thể làm)
Thực hành PC tốt: giữ cho PC của bạn khỏe mạnh
Loại làm mát PC (chất lỏng) và cải tiến làm mát trong tương lai

Dựa trên nghiên cứu từ các liên kết bên dưới và cố gắng so sánh dữ liệu từ hồ sơ người
dùng của người kiểm tra Alpha của chúng tôi (để xác định vị trí và đặc điểm của GPU PC
/ 1060/1070), chúng tôi đã xác định chi phí trung bình khoảng 0,034 đô la (3,4 cent đô la
Mỹ) mỗi giờ để khởi chạy nền tảng Gaimin của chúng tôi trên PC chơi game tầm trung.
Tham khảo:
https://en.wikipedia.org/wiki/Electricity_pricing
https://sites.google.com/site/evanmillsresearch/home/projects/gaming
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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

(Vui lòng xem phần bên dưới từ C.O.O. và số liệu thống kê cá nhân của anh ấy)

Lợi nhuận cơ bản
●

Do đó, dựa trên các số liệu trên, chúng tôi có thể đảm bảo rằng thu nhập trung bình
từ khai thác trên blockchain bằng cách sử dụng lợi nhuận cao nhất trong ba đồng tiền
được khai thác là 0,0516 đô la mỗi giờ.

●

Và chi phí năng lượng trung bình là $ 0,034 mỗi giờ.

●

Do đó, lợi nhuận trung bình là 0,0176 đô la mỗi giờ (sử dụng DBIX) cho người dùng
trung bình với GPU 1060/1070.

●

Nếu chúng tôi sử dụng ETH hoặc XMR, thì trong cả hai trường hợp, chúng tôi sẽ mất
một ít tiền.

●

Những số liệu này phản ánh chính xác trạng thái của các chuỗi khối khai thác trong
giai đoạn này và tương ứng với kết quả dự kiến của chúng tôi. Hầu hết các thợ mỏ
chúng tôi đã nói chuyện với những người khai thác trong giai đoạn này đã xác nhận
những kết quả này là điển hình.

Đạt $ 1 usd mỗi ngày cho người dùng KPI?
1) Trí tuệ nhân tạo (Học máy)
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Ảnh chụp màn hình Courtesy của https://whattomine.com/

Như chúng ta đã thấy từ thử nghiệm của chính mình, một trong những yếu tố chính trong phần
thưởng nhận được từ việc chặn khai thác là sự lựa chọn của một đồng tiền thật.
Chỉ cần một tổng quan ngắn gọn về trang web WhatToMine.com/coins trên tab GPU và bạn
sẽ có thể đánh giá phần thưởng ước tính cho các đồng xu GPU được khai thác.
Sự khác biệt về kết quả là rất đáng kể (tính bằng hàng trăm phần trăm)
Thử nghiệm riêng của chúng tôi cho thấy rằng chúng tôi có thể thực hiện nhiều hơn 237% (với
cùng một tài nguyên và sử dụng cùng một thuật toán khai thác) bằng cách gửi tốc độ băm của
chúng tôi đến DBIX so với chúng tôi có thể bằng cách gửi cùng tốc độ hash đến ETH.
Chúng tôi đã biết về điều này ngay từ những ngày đầu tiên khi chúng tôi khám phá ý tưởng
khai thác blockchain này vào cuối năm 2017, và chính ý tưởng này đã đặt nền tảng cho ý
tưởng Gaimin.
Nhiều yếu tố quyết định lợi nhuận của tiền điện tử tại bất kỳ thời điểm nào và mục tiêu của
chúng tôi là phát triển A.I. trong đó sẽ tính đến tất cả các yếu tố và liên tục có thể chuyển đổi
giữa các loại tiền điện tử để đảm bảo lợi nhuận tối đa trong khi cân bằng tất cả các yếu tố.
Nếu chúng ta có thể thực hiện lựa chọn thủ công có lợi nhuận cao hơn 237% chỉ với ba đồng
tiền, thì AI của chúng ta, sử dụng máy học của nó, có thể mang lại cho chúng ta mức tăng cao
hơn đáng kể và đáng kể so với việc thử khai thác bằng các phương pháp khai thác truyền
thống (chọn một coin và hy vọng!)
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Trong quá trình thử nghiệm, chúng tôi chỉ đơn giản thực hiện thủ công những gì A.I. sẽ tự
động làm, nhưng từ một lựa chọn hàng trăm mật mã, không phải ba / như chúng ta đã làm.
Kết luận: Chúng tôi đã chứng minh rằng quy trình học máy tiền điện tử của chúng tôi sẽ
hoạt động và sẽ có thể mang lại phần thưởng cao hơn nhiều (nhiều hơn hàng trăm phần
trăm) so với khai thác tiền điện tử truyền thống.
2) Chương trình mở rộng mạng (NEP)
Một trong những yếu tố hạn chế khi khai thác mật mã là lượng năng lượng băm mà bạn có
thể tạo ra để tăng cường nỗ lực khai thác của mình.
Theo quy định, một người khai thác cần đầu tư vào thiết bị bổ sung để tăng tỷ lệ băm và do
đó, tăng phần thưởng khai thác của anh ta.
Tuy nhiên, mỗi khi anh ta làm điều này, các khoản đầu tư của anh ta tăng lên và cùng với đó
là chi phí năng lượng của anh ta để cung cấp năng lượng cho GPU mới, trong 12 tháng qua
đã làm phức tạp việc khai thác một doanh nghiệp rất phức tạp với giá trị tiền điện tử và do đó,
giảm lợi nhuận từ khai thác.
Mục tiêu của chúng tôi "trong suy nghĩ theo phong cách blockchain phân tán thực sự", là cho
phép người dùng của chúng tôi chia sẻ GPU tăng và chi phí năng lượng liên quan, cho phép
họ biết về chương trình mở rộng mạng của chúng tôi - một hệ thống giới thiệu đơn giản trong
đó Bạn giới thiệu bạn bè, bạn kiếm được 10% đánh giá băm của những người bạn này mãi
mãi.
Và hãy nhớ rằng bạn không phải trả chi phí năng lượng cho những người bạn được đề nghị.
Tại đây, bạn có thể thấy mô phỏng video dài 1 phút của phần mềm khi chúng tôi tạo lại giao
diện của nó với một nhóm được hình thành bằng NEP.
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Thu nhập được mô hình hóa với NEP
Chúng tôi đã lấy dữ liệu thực từ giai đoạn thử nghiệm và thực hiện tính toán sau.

Tại đây bạn có thể thấy rằng với một nhóm 150 người dùng bị thu hút, mỗi lần khai thác chỉ 4
giờ một ngày, người dùng sẽ được thưởng 3,22 đô la.
Có 150 người thực tế trong ba cấp của chúng tôi, 10%, N.E.P.?
Vâng, với các số liệu liên quan đến thế giới trò chơi, và thực tế là chưa có nhóm nhân khẩu
học nào khác được kết nối với nhiều người như vậy, chúng tôi coi 150 là mục tiêu dễ đạt
được. (Xác nhận tại Tuần lễ trò chơi Madrid, xem Nhận xét bên dưới)
Chúng tôi hy vọng rằng nhiều người dùng sẽ có nhiều số, nhưng thậm chí 30% mục tiêu này
vẫn sẽ cung cấp cho chúng tôi KPI 1$/ngày.
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Kết luận: NEP mang đến cho người dùng của chúng tôi cơ hội sở hữu cỗ máy khai thác
lý tưởng, trực tiếp - bạn có thể tăng tốc độ băm mà không cần đầu tư vào thiết bị và
không làm tăng chi phí điện. Khi nào bạn nghĩ rằng A.I. hướng tất cả tốc độ băm bổ sung
này cho bạn để nhận phần thưởng có lợi nhất và tất cả điều này xảy ra một cách thụ
động cho người dùng của chúng tôi, đây thực sự là một máy khai thác blockchain lý
tưởng
3) Tăng trưởng trong phần thưởng khai thác Blockchain
Điều quan trọng cần lưu ý là thử nghiệm alpha của chúng tôi đã được thực hiện trong suốt
mùa đông tiền điện tử, khi phần thưởng cho việc khai thác trên blockchain rất thấp và hàng
ngàn người khai thác đã đóng cửa do mất tiền.
Tuy nhiên, bất chấp điều này, chúng tôi vẫn xoay sở để có lãi.
Dưới đây là biểu đồ CoinMarketCap.com hiển thị tổng vốn hóa thị trường của thị trường tiền
điện tử và khung màu đỏ hiển thị thời gian thử nghiệm alpha của chúng tôi.
Rõ ràng là chúng tôi đã thử nghiệm trong một giai đoạn không thuận lợi, mà, thẳng thắn, thậm
chí còn tốt hơn, bởi vì nếu chúng tôi có thể làm cho nó hoạt động trong một giai đoạn khó
khăn như vậy, nó hứa hẹn triển vọng tốt cho tương lai.

Sách trắng của Gaimin.io - Page 50 of 56

Trong năm 2017 và đầu năm 2018, khi xếp hạng tiền điện tử cao hơn nhiều, toàn bộ ngành
khai thác đã nhận được phần thưởng cao hơn nhiều. Trên thực tế, 1 đô la một ngày là có thể
mà không cần nỗ lực nhiều!
Kết luận: mặc dù chúng tôi có thể dự đoán sự tăng trưởng trong tương lai và thậm chí
sẽ không cố gắng thực hiện, nhưng chúng tôi hoàn toàn tin tưởng rằng việc áp dụng
công nghệ blockchain nói chung đang ở giai đoạn sơ khai và có nhiều thời điểm thuận
lợi hơn khi tâm lý thị trường quay trở lại và giá tiền điện tử tăng lên. phản ánh một.
4) Sức mua tăng với đòn bẩy
Có vẻ như blockchain và tương lai trò chơi sẽ cùng phát triển.
Trên thực tế, các trò chơi đã hướng tới một tương lai blockchain về phát triển trò chơi và quyền
sở hữu tài sản chơi game. Điều này có nghĩa là chúng tôi có vị trí tốt giữa hai ngành công
nghiệp.
Chỉ là vấn đề thời gian trước khi các công ty trò chơi sẽ kết hợp đầy đủ các phương thức thanh
toán thông qua blockchain. Dưới đây là một số liên kết đến các bài viết cung cấp thông tin liên
quan đến điều này:
- 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/

Đây là một trích dẫn từ bài viết cuối:
"Một trong những lợi thế rõ ràng nhất của tiền điện tử cho các trò chơi là tính hữu dụng
của chúng là mạng thanh toán nhanh và an toàn. Ưu điểm của tiền điện tử trong thanh
toán đặc biệt hữu ích cho thể thao điện tử, tạo ra các mã thông báo tích hợp trong trò
chơi và đảm bảo các giao dịch không bị gián đoạn trên các sàn giao dịch phi tập trung".
Vậy tất cả những điều này có ý nghĩa gì với chúng ta và sức mua tăng cường có nghĩa là gì?
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Chúng tôi thưởng cho người dùng của chúng tôi một mã thông báo mã hóa mà họ có thể sử
dụng để chi tiêu trên thị trường riêng của chúng tôi cho các tài sản trò chơi kỹ thuật số.
Những tài sản kỹ thuật số này là lợi nhuận rất lớn. Nó rất điển hình để bán tài sản chơi game
kỹ thuật số với giá từ 2 đến 20 đô la, chỉ tốn một vài xu.
Đây là chìa khóa thành công phi thường của Epic Games với Fortnite: tặng miễn phí trò chơi
và sau đó bán tài sản trò chơi kỹ thuật số có lợi nhuận cao cho người dùng. (Fortnite kiếm
được hơn 1 tỷ đô la trong năm đầu tiên bằng cách bán các giao dịch mua trong trò chơi có lợi
nhuận cao.)
Kết luận: vì chúng tôi có thể tạo hoặc mua tài sản trò chơi kỹ thuật số với giá thấp hơn
giá trị bán lẻ của họ, chúng tôi có cơ hội chuyển một phần hoặc toàn bộ số tiền chênh
lệch này cho người dùng của mình, do đó sử dụng sức mua của họ (thậm chí nhiều lần),
không ai trong số này đã được bao gồm trong tính toán của chúng tôi trong báo cáo này.
Cũng lưu ý rằng điều này chỉ có thể bởi vì chúng tôi đang xử lý các tài sản chơi trò chơi
kỹ thuật số và người dùng của chúng tôi là các game thủ.
5) Các mục đích sử dụng khác (ví dụ kết xuất CGI)
Chúng tôi cố tình tập trung vào báo cáo này về lợi ích của việc chặn khai thác. Tuy nhiên, đây
có thể là việc sử dụng tốc độ băm có lợi nhuận thấp nhất đối với chúng tôi như là một công ty
trong tương lai.
Đây là một trong những lý do chính tại sao chúng tôi muốn đảm bảo rằng khái niệm của chúng
tôi có thể được điều chỉnh để hoạt động với khai thác blockchain.
Lý do của chúng tôi rất đơn giản:
Nếu chúng ta có thể thực hiện công việc này với giá 1 đô la mỗi ngày với việc khai thác
blockchain trong thị trường mật mã bị đàn áp, thì hãy tưởng tượng khi chúng ta bắt đầu
thực hiện các nhiệm vụ thú vị và hữu ích hơn, chẳng hạn như kết xuất CGI!
CGI là viết tắt của hình ảnh máy tính, các bộ phim và các bộ phim như Toy Story hay Avatar
sẽ không thể thực hiện được nếu không có quyền truy cập khổng lồ vào khả năng xử lý để
chuyển đổi hình ảnh thành phim. Trong trường hợp của Avatar, có 40.000 bộ xử lý.
Nếu bạn nghĩ rằng chúng tôi có quyền truy cập vào 400 triệu GPU chơi game tiềm năng từ
cộng đồng chơi game 1,3 tỷ PC, bạn bắt đầu hiểu tiềm năng của sức mạnh tính toán mà chúng
tôi có thể tạo và cho thuê và sau đó chuyển phần thưởng cho người dùng của chúng tôi.
Kết luận: Không dễ để ước tính chính xác doanh thu bổ sung có sẵn từ kết xuất CGI,
nhưng ví dụ dưới đây với COO của chúng tôi đã mang lại cho nó thu nhập 25,42 đô la
mỗi giờ! Dù là con số nào, thật công bằng khi nói rằng chúng vượt quá đáng kể các phần
thưởng khai thác hiện tại.

VÍ DỤ THẾ GIỚI THỰC TỪ GIÁM ĐỐC ĐIỀU HÀNH CỦA CHÚNG TÔI
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COO của chúng tôi, Clive Aroskin, đã tiến hành thử nghiệm cá nhân của mình bên ngoài giai
đoạn thử nghiệm Alpha. Sau đây là kết quả cá nhân của anh ấy với thử nghiệm của anh ấy
về lợi nhuận của kết xuất CGI.
Báo cáo theo thế giới thực từ Clive Aroskin, COO
Tôi đã quyết định đích thân xác nhận chi phí năng lượng thực tế khi sử dụng phần mềm Gaimin
của chúng tôi với tư cách là giám đốc điều hành của công ty. Với suy nghĩ này, tôi đã mua một
máy chơi game 14 tháng với GPU GeForce GTX 1080 GI. Máy được trang bị hệ thống làm
mát bằng nước, RAM 16 GB, nguồn điện 1000 W và bộ xử lý Intel Core i7 4.2 GHz.
Trong 90 ngày, tôi đã chọn lọc làm việc với máy; không có ứng dụng nào hoạt động, chúng
được sử dụng như một máy tính thông thường, chúng xử lý bảng tính, tài liệu và thuyết trình,
sau đó chúng bắt đầu quay phim hoặc tải nhạc và video, chúng sử dụng phần mềm Gaimin.
Trong tất cả các thời kỳ, tôi đã đo mức tiêu thụ điện bằng một đồng hồ kỹ thuật số hiện có
được sử dụng để thanh toán, được một công ty tiện ích cài đặt và hiệu chỉnh vài năm trước.
Từ năm 2015, tôi đã theo dõi tổng mức tiêu thụ năng lượng trong căn hộ của mình, vì vậy tôi
đã mô tả chi tiết về việc sử dụng, chi phí và các tùy chọn. Trong 18 tháng qua, mức tiêu thụ
hàng ngày trung bình từ 5,5 đến 7,0 đơn vị mỗi ngày.
Trong quá trình hoạt động bình thường của máy tính chơi game, tải tăng thêm 2 đơn vị mỗi
ngày. Với một máy tính chơi game được cài đặt phần mềm Gaimin, mức tiêu thụ trung bình
hàng ngày tăng lên 12-14 đơn vị mỗi ngày, nghĩa là từ 4,5 đến 5 đơn vị mỗi ngày.
Với chi phí 13,43 pence / kWh, điều này dẫn đến mức tăng 67,15 pence mỗi ngày trong 24 giờ
đầy đủ, tức là khoảng 20 bảng mỗi tháng. (Số liệu tính bằng bảng Anh - chuyển đổi sang đô
la Mỹ, chi phí hoạt động trung bình là 0,0355 đô la mỗi giờ)

Bulb electricity tariff, Tháng 12 2018

https://bulb.co.uk/tariff/
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Kết luận: sử dụng phần thưởng mỗi giờ mà chúng tôi nhận được từ khai thác DBIX và
tính đến GPU Clive 1080, sau đó điều này sẽ mang lại cho Clive lợi nhuận trung bình
0,039 đô la mỗi giờ.
Nghiên cứu kết xuất CGI
Gần đây, cá nhân tôi cũng quyết định thử nghiệm bằng cách làm hoạt hình 5 phút. Các tập tin
được cung cấp bởi một studio đồ họa địa phương như một ví dụ từ cuộc sống thực.
Cùng với một hệ thống khác có cùng bộ xử lý đồ họa, bộ nhớ, bộ xử lý và nguồn điện giống
như trên máy tính chơi game của tôi, tệp được hiển thị trong 5 giờ, chỉ sau 10 giờ xử lý.
Giá của kịch bản trong thế giới thực của LỚN thực sự là £ 200, có nghĩa là mỗi máy sẽ tạo ra
£ 100, hoặc £ 20 mỗi giờ (khoảng $ 25,42 mỗi giờ).
Phần mềm này cho thấy kết xuất CGI có lợi nhuận cao hơn nhiều so với khai thác chuỗi khối
khi chúng ta bắt đầu sử dụng sức mạnh kết hợp của GPU của người dùng Gaimin.io cho các
dự án như vậy.
Các cuộc đàm phán hiện đang được tiến hành với một trường đại học địa phương có Phòng
phát triển trò chơi máy tính với 70 thông số kỹ thuật chơi game. Máy vi tính
Cẩu Gaimin.io có kế hoạch tạo ra một liên doanh với họ để có những tình huống thực tế sử
dụng nền tảng Gaimin.io để kết xuất hoạt hình, chuyển tiếp từng bước kiến trúc và xử lý theo
định dạng CGI cho hoạt hình ngắn 3-5 phút với các xưởng đồ họa địa phương.
Ngoài ra, một xưởng sản xuất phim lớn đã được liên hệ để cung cấp cho các dự án Gaimin.io;
thực tế hoặc tưởng tượng để tiến hành thí nghiệm kết hợp với trường đại học.

Các cuộc thảo luận này đang diễn ra, nhưng hãng phim đã bày tỏ sự quan tâm đến sự hợp
tác trong tương lai đơn giản chỉ vì khía cạnh phi tập trung toàn cầu của mô hình kinh doanh
Gaimin.io.
Vấn đề lớn nhất đối với tất cả các hãng phim là vi phạm bản quyền và trộm cắp trong quá trình
thuê ngoài tập tin. Gia công phần mềm, cho cả máy chủ đám mây riêng lẻ và cho các trang
trại kết xuất riêng lẻ, có thể chặn các tệp phim, đây là một vấn đề lớn đối với họ và tất cả các
nhà phân phối phim.
"Nói tóm lại, kinh nghiệm cá nhân của tôi cho thấy rõ tiềm năng to lớn cho dự án của chúng
tôi".

Tuần lễ trò chơi Madrid
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Mặc dù đây không phải là một phần trong thử nghiệm Alpha của chúng tôi, tôi cũng nên đề
cập rằng vào tháng 10 2018, Gaimin.io đã tổ chức một cuộc họp tại Tuần lễ trò chơi Madrid,
cho chúng tôi cơ hội để xem cộng đồng game sẽ chấp nhận dự án của chúng tôi như thế nào.
Dưới đây là kết quả, được tóm tắt trong video dài 3 phút:
https://www.youtube.com/watch?v=E-5EOhJzLXk

Kết luận thử nghiệm Alpha cuối cùng
Dựa trên kết quả thử nghiệm alpha của chúng tôi, kết hợp với việc áp dụng trong chuyến thăm
Madrid Games Week, kế hoạch tiếp thị từ Giám đốc tiếp thị Andrew Faridani của chúng tôi và
đánh giá rất tích cực từ các nhà lãnh đạo trong lĩnh vực trò chơi, blockchain và thế giới kinh
doanh, với người mà chúng tôi đã nói chuyện trong 16 tháng qua kể từ khi thành lập Gaimin.
Chúng tôi tự tin rằng chúng tôi sẽ có thể đạt được các chỉ số hiệu suất chính cần thiết để đạt
được mục tiêu của mình.

Tiếp theo là gì?

“Gaimin.io cung cấp một giải pháp đơn giản, hiệu quả và hiệu quả cho vấn đề toàn cầu
về khả năng xử lý máy tính không đủ, đồng thời giải quyết vấn đề lớn nhất cho hơn 1,3
tỷ người chơi - câu hỏi về cách tài trợ độc lập cho trải nghiệm chơi trò chơi của bạn."

Để biết thêm thông tin về dự án Gaimin.io hoặc bán mã thông báo GMRX, hãy
truy cập www.gaimin.io và tham gia nhóm Telegram chính thức của Gaimin.io
t.me/officialgaimin
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Từ chối trách nhiệm
Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm pháp lý
Mục đích của tài liệu này là để giới thiệu dự án Gaimin.io cho các bên quan tâm tiềm năng
muốn tham gia cộng đồng Gaimin.io liên quan đến các hoạt động được đề xuất để bán token
Gaimin.io GMRX. Do đó, thông tin trong tài liệu này không nên được coi là toàn diện và
không ngụ ý bất kỳ phần nào của mối quan hệ hợp đồng. Mục tiêu của nó là cung cấp đầy
đủ thông tin liên quan và khách quan cho những người mua token tiềm năng để họ có thể
quyết định có nên tiến hành điều tra kỹ lưỡng về công ty với ý định mua token Gaimin.io
(GMRX) hay không. Theo đó, không có gì trong Sách trắng này nên được hiểu là một phần
của bản cáo bạch hoặc bất kỳ yêu cầu hoặc yêu cầu đầu tư hoặc đề nghị mua bất kỳ chứng
khoán nào trong bất kỳ khu vực tài phán nào.
Tài liệu này không được chuẩn bị theo luật pháp hoặc quy định của bất kỳ khu vực tài phán
nào được thiết kế để bảo vệ các nhà đầu tư và không phải tuân theo chúng. Một số ước
tính, tuyên bố và / hoặc thông tin khác có trong Tài liệu kỹ thuật này có thể thể hiện các tuyên
bố hướng tới. Những tuyên bố và / hoặc thông tin này sẽ kéo theo những rủi ro và sự không
chắc chắn đã biết và chưa biết có thể gây ra các sự kiện và / hoặc kết quả thực tế khác với
các ước tính hoặc kết quả ngụ ý hoặc báo cáo trong các tuyên bố hướng tới này.
Không có gì được xuất bản trực tiếp hoặc tái bản bởi Gaimin.io hoặc các công ty con hoặc
đối tác của nó nên được xem là lời khuyên đầu tư. Thông tin được cung cấp cho mục đích
giáo dục và giải trí. Gaimin.io không cung cấp lời khuyên đầu tư hay giao dịch. Vui lòng tham
khảo ý kiến chuyên gia được cấp phép tương ứng của bạn trước khi thực hiện bất kỳ giao
dịch, hoạt động hoặc đầu tư thương mại hoặc tài chính nào, bao gồm mọi khoản đầu tư liên
quan đến ý tưởng, ý kiến thể hiện trong quá khứ, hiện tại hoặc tương lai của các cá nhân
nêu trên và bất kỳ tổ chức tương lai nào có thể được điều hành bởi công ty mẹ. pháp nhân.
Gaimin.io không có ý định bày tỏ hoặc đưa ra bất kỳ lời khuyên tài chính, pháp lý, thuế hoặc
bất kỳ lời khuyên tương tự nào khác và / hoặc bất kỳ kết luận nào dựa trên các tuyên bố
được đưa ra hoặc trên cơ sở mà Gaimin.io không được coi là tư vấn trong bất kỳ khu vực
tài phán nào.
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