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Sumário Executivo:
Resumo do Projeto Gaimin.io
1) Introdução:
A Gaimin.io conseguiu identificar uma solução inovadora para uma das maiores necessidades
globais de recursos em crescimento no mercado atualmente, a exigência atual é enorme e
cresce exponencialmente ano após ano, sem solução real para provisão atualmente disponível.
A Gaimin.io não apenas identificou o problema, a necessidade e a demanda, mas também
conseguiu formular uma solução lucrativa para o problema corrente.
2) Oportunidade:
É um fato bem conhecido que o mundo se tornou cada vez mais dependente do ambiente
digital e, como todos os ambientes, sua própria sobrevivência e estabilidade financeira se
baseiam no fornecimento dos recursos necessários. Assim como eletricidade, petróleo, gás,
água e capital são recursos vitais finitos no mundo real, o poder de processamento do
computador é o recurso finito necessário do mundo digital.
3) Mercados:
No mundo digital, o recurso necessário e obrigatório em questão é o poder de processamento
de computadores econômico, eficiente, confiável e distribuído globalmente. Simplificando, o
mundo tem uma enorme demanda por poder de processamento, quase tudo em nossas vidas
modernas agora exige alguma forma de operação de processamento. A demanda atual do
mercado está se mostrando impossível de entregar, inviável e financeiramente insustentável
para manter em seu formato atual.
4) Solução:
Em vez de gastar bilhões de dólares na construção de fazendas de recursos dedicados, a
Gaimin.io está acessando a comunidade mundial de jogos e utilizando e recompensando esta
rede global de recursos inexplorados e distribuídos globalmente de 1,3 bilhões de provedores
de energia de processamento, conectados por conexões de Internet de alta velocidade, que
pode ser agregado, consolidado e utilizado para satisfazer qualquer uma das inúmeras
necessidades lucrativas atuais e futuras de poder de processamento.
5) Resumo:
O projeto Gaimin.io conecta a maior fonte mundial de poder de processamento de GPU, que
pertence aos 1,3 bilhão de PCs gamers na comunidade global de jogos, com a crescente
demanda mundial por poder de processamento em massa.

Resumo: Problema Global,
Solução Global
“O mundo está ficando sem capacidade de computação”
Em 23 de janeiro de 2018, o CEO da Microsoft, Satya Nadella, falando no Fórum Econômico
Mundial em Davos, afirmou que "o mundo está ficando sem poder de computação".

Cortesia da BBC: https://www.bbc.com/news/business-42797846

Ele estava falando especificamente sobre o poder de processamento do computador necessário
para novas tecnologias, como a IA. (Inteligência artificial).
De fato, pode-se afirmar com segurança que o poder de processamento do computador deve se
tornar uma mercadoria incrivelmente valiosa, à medida que continuamos nosso caminho diário
acelerado em direção a um futuro mais digitalizado.
Aqui está uma rápida olhada em apenas algumas das novas tecnologias que estão literalmente
entrando em nossas vidas mais a cada dia e todas elas precisam de um enorme poder de
processamento:
➔ Inteligência Artificial (em todas as suas esferas)
➔ Blockchain (necessária para confirmação ee validação das transações)
➔ CGI & modelagem 3D mais renderização, transcodificação e edição de vídeo, e
processamento de imagem
➔ Realidade Aumentada, Realidade Virtual (e a mais recente: Realidade Mista)
➔ Holografia
➔ “Big Data”, mineração e processamento de dados
➔ Computação em Nuvem
➔ Impressão 3D
➔ IoT (A Internet das Coisas)
➔ RPS (Automação Robótica de Processos),
➔ Simulações Avançadas de Computação Científica
➔ Hospedagem e execução de PaaS, IaaS e aluguel de "supercomputador"
Se já estamos ficando sem poder de processamento, imagine o suprimento adicional
necessário com o avanço contínuo da lista acima.
Terceirizar o poder computacional não é novidade.
Muitas indústrias já estão acostumadas a terceirizar e pagar generosamente pelo poder de
processamento dos computadores. Tome o marketing on-line e o comércio eletrônico como
exemplo.
Normalmente, o departamento de comércio eletrônico de uma empresa de pequeno a médio
porte paga milhares de dólares por mês para alugar energia de processamento (e espaço no
disco rígido) para executar aplicativos que permitem executar hospedagem na web, serviços
de email (para boletins informativos), software de análise, e muito, muito mais, todos com
uso intensivo em processador.
Essa tendência de alugar o poder de processamento está crescendo diariamente.
Então, de onde virá todo esse poder de processamento para atender à óbvia demanda
atual e futura?
Ajudaremos a resolver esse problema. Aqui está como...

Atualmente, existem 1,3 bilhão de jogadores de PC em todo o mundo. Aproximadamente 400
milhões deles possuem o que pode ser considerado uma GPU avançada (placa de
processamento gráfico para uso em jogos para PC).
Essas placas gráficas têm uma capacidade de processamento tão poderosa que foram descritas
por Jensen Huang, fundador, presidente e CEO da Nvidia como um "supercomputador". Ele
literalmente disse: "Todo jogador tem um supercomputador no PC"
Uma GPU de alta potência normalmente pode custar US $ 500 cada (e para cima).
Isso significa que a comunidade global de jogos possui aproximadamente US $ 200 bilhões em
hardware de processamento de computador de alta potência, que fica inativo por (em média)
mais de 20 horas por dia.
De acordo com nossa pesquisa, isso representa o maior suprimento não utilizado de poder
de processamento do mundo atualmente.
O objetivo do Gaimin.io é conectar esse vasto suprimento inativo de poder de processamento
de GPU, que pertence aos 1,3 bilhão de PCs para jogos na comunidade global de jogos, com a
crescente demanda mundial por poder de processamento em massa.
Os jogadores serão recompensados participando da nossa "rede de fornecimento de
processadores" com um token baseado em blockchain que eles poderão usar para realizar
compras dentro do jogo, diretamente em nosso mercado e por meio de nossa rede de parcerias
com jogos.

Visão:

“Poder de Processamento do Computador = Mercadoria de
Alto Valor”
Para criar o supercomputador descentralizado mais poderoso do mundo, aproveitando os
recursos de computador inativos da comunidade gamer mundial.

Missão:
“Monetização Autonômica Passiva Para Jogadores”
Tornar-se o "Uber" do poder de processamento - monetizar passivamente os recursos de
computador de alta potência de um jogador quando não estiverem em uso e recompensá-lo
com o poder de compra para financiar sua experiência de jogo.

Visão Geral do Mercado: Indústria de Jogos
“O maior mercado de entretenimento do planeta”

➔ O jogo é um fenômeno global, com mais de 100 países tendo uma atividade
significativa no jogo.
➔ O jogo é uma indústria de US $ 138 bilhões e o maior mercado de entretenimento
do planeta. Quase ⅓ da população mundial é um "gamer".
➔ De acordo com as estatísticas dos jogadores do Newzoo: "Os consumidores estão
gastando mais do que nunca em jogos, uma vez que rapidamente se torna o principal
passatempo do mundo".
➔ Prevê-se que o "e-Sports" (jogos profissionais) se torne o esporte de entretenimento
número 1 do futuro, tendo atualmente uma taxa de crescimento anual de 33%.
➔ Jogos de VR e AR devem atingir potencial em 4-5 anos, isso está alimentando
GPUs de maior potência
➔ Atualmente, existem cerca de 1,3 bilhão de PCs para jogos no mundo, e os números
estão crescendo.

Visão Geral do Produto:
O software da plataforma Gaimin.io foi projetada para agregar poder de processamento do
usuário (taxa de hash ou poder de hash) da GPU (placa gráfica) do usuário e direcionar esse
poder de processamento para possíveis opções de monetização, incluindo os dois principais
métodos iniciais de:
-

Confirmando e validando transações na blockchain (mineração na blockchain)
Renderização CGI

Um usuário (jogador) é recompensado por conectar o poder de processamento de seu próprio
PC à "Rede de fornecimento de energia de processamento Gaimin.io" por meio do token
blockchain Gaimin.io nativo da GMRX, que ele pode usar na comunidade Gaimin.io para
"usuários transações de "usuário" (comprar, vender, alugar) e no mercado Gaimin.io para
comprar ativos de jogos digitais.
Para desenvolver o software em sua atual fase Alpha e testar a plataforma com dados do
mundo real, a equipe de desenvolvimento se concentrou totalmente na mineração blockchain
para monetização.
Isso permitiu ao Gaimin.io testar completamente o conceito por meio de um teste Alpha com
100 usuários, que forneceu dados suficientes no mundo real para verificar o conceito do
projeto.
(NOTA: O relatório de teste Alpha foi adicionado a este White Paper como um adendo).
O restante desta seção do produto é dedicado a como a plataforma Gaimin.io monetizará os
recursos de processamento do usuário via mineração blockchain.
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Específicações do produto: Etapa um
“Monetização Através da Mineração Blockchain”
O foco imediato para monetização no "Estágio Um" de nosso desenvolvimento de plataforma
é a mineração de blockchain. O desenvolvimento da plataforma “Estágio Dois” e além,
incluirá outros usos relacionados à GPU, como renderização em CGI. Esta seção do
Whitepaper, portanto, focará especificamente na mineração de blockchain. Observe que a
plataforma já passou por um período de teste Alpha bem-sucedido para realizar a mineração
na blockchain. Informações sobre o teste e resultados incluídos abaixo.
1) Porque o foco na mineração blockchain?
Estatísticas/indicadores de crescimento da Blockchain
➔ 2009: Bitcoin (a primeira aplicação mundial de tecnologia blockchain), uma lista de
registros/blocos vinculados e protegidos usando criptografia.
➔ Mineração é o processo de validação e confirmação de transações em uma blockchain.
➔ A recompensa por fornecer poder de hash a uma blockchain de Prova de Trabalho é a
própria moeda.
➔ Sem mineradores, não pode haver blockchains (uma blockchain precisa de um
processo de validação e confirmação das transações e adição das transações à
blockchain).
➔ Existe um alto grau de conhecimento e habilidade técnica, além de gerenciamento,
manutenção e atualizações contínuas necessários para se tornar um minerador
consistentemente eficaz.
➔ Atualmente, existem no mercado cerca de 900 criptomoedas de GPU no mercado.
➔ Uma porcentagem de US $ 200 trilhões em ativos globais deve entrar no
ecossistema blockchain, criando demanda por mineradores blockchain.
➔ 6 em cada 10 grandes empresas envolvidas: Samsung, Oracle, Microsoft, Walmart,
Visa, Nestlé, JP Morgan, Amazon etc. (A IBM agora possui mais de 1.000 funcionários
dedicados a seus produtos blockchain.)
➔ Aceitação contínua do governo global da tecnologia blockchain.
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➔ A infraestrutura em nível institucional está acontecendo (CBOE ETF, BAKKT,
NASDAQ, mesas de negociação do JP Morgan etc. indica a adoção dos principais
investidores).
➔ “Blockchain é o maior conjunto de oportunidades em que podemos pensar na
próxima década ou mais” - Bob Greifeld, presidente e ex-CEO da NASDAQ.
➔ Há uma demanda massiva por mineradores blockchain, e essa demanda está
prevista para acelerar à medida que a adoção em massa da tecnologia blockchain
cresce.
2) Porque o foco nos Gamers como usuários?
Conforme observado nos pontos acima, a indústria de jogos é a maior indústria de
entretenimento do planeta atualmente e tudo indica que continuará a crescer.
Além do crescimento óbvio na indústria de jogos, os jogadores são o grupo demográfico ideal
como usuários da plataforma Gaimin.io.
Aqui está o porquê:
➔ Os computadores de jogos no nível do consumidor são eficazes na solução de quebracabeças criptográficos devido a CPUs e GPUs de alto nível para o consumidor, tornandoos ideais para minerar muitas centenas de criptos.
➔ O jogo online é inerentemente uma experiência social com jogadores altamente
conectados via plataformas de bate-papo dedicadas, a demografia do jogador também
possui alta atividade de mídia social e alcance on-line e, juntamente com o senso de
comunidade, isso permite o rápido crescimento viral de experiências populares de jogos
e oferece nossa plataforma uma alta probabilidade de alcançar crescimento viral
➔ Os jogadores de PC são um grupo demográfico conhecedor de tecnologia e
compreendem completamente o conceito de dinheiro digital, moeda emocional e ativos
virtuais com oferta limitada. Também existe uma sobreposição significativa entre a
demografia dos jogos e a demografia da adoção pelo usuário de criptomoedas.
➔ Primeiros adotantes de todas as coisas online: a comunidade de jogos adotou o valor de
uma moeda emocional, ouro online, tokens digitais, itens no jogo e outros ativos digitais
uma década antes do resto do mundo. É esperado que os jogadores possam estar na
vanguarda da adoção cripto em massa, já que a indústria de jogos, em geral, é uma das
indústrias líderes na adoção da tecnologia blockchain.
3) Por que um jogador deve usar a plataforma Gaimin.io?

A plataforma Gaimin.io oferece uma solução para um dos maiores problemas dos jogadores;
que eles podem financiar sua experiência de jogo. É gratuito para baixar, instalar e usar. O
usuário nunca precisa inserir nenhuma informação de pagamento.
Existe uma assinatura paga, no entanto, ela é aplicada apenas a usuários que "ganham"
recompensas, é apenas uma fração das recompensas recebidas e é paga automaticamente em
tokens GMRX da carteira do jogador. Portanto, o software é efetivamente gratuito para uso.
O "grande problema" de um jogador:
-

Jogar é um hobby caro. Obsoleto incorporado significa atualizações contínuas
de hardware e software, além de custos contínuos para novos jogos e compras
no jogo.

-

Os custos típicos incluem PCs e acessórios para jogos, jogos e custos específicos
relacionados a jogos. Uma configuração típica de jogos pode custar US $ 2.000,
sem incluir compras contínuas e constantes no jogo.

A solução Gaimin.io para Gamers:
Os jogadores têm recursos de computação muito poderosos e valiosos, que geralmente estão
ociosos. A plataforma Gaimin.io permite monetização passiva e automatizada desses
recursos quando eles não estão sendo usados.
-

Os jogadores investem dinheiro significativo nos "chips" da GPU que alimentam seus
caros computadores para jogos. No entanto, mesmo os jogadores hardcore de
"Fortnite" tendem a deixar suas plataformas de jogos ociosas por uma parte
significativa de cada dia. Isso significa que eles têm recursos de alta potência, como
sua capacidade de processamento de GPU, ociosos por um grande número de horas
por dia (em média), o que oferece uma oportunidade perfeita para monetização
passiva.

-

O PC do jogador é conectado à Internet por conexões de alta velocidade que
permitem que seu poder de processamento seja facilmente agregado à "Rede de
fontes fornecimento de processamento Gaimin.io", pronta para monetização.

-

O Gaimin.io pode monetizar esse poder da GPU quando não estiver sendo usado, sem
afetar o desempenho dos jogos, e recompensar o jogador com poder de compra na
forma do token GMRX nativo do Gaimin.io, que é gasto diretamente em itens de jogos
embutidos no mercado digital e na comunidade online.

-

Os jogadores podem utilizar seus contatos por meio de bate-papo e mídias sociais e
"canais" de jogos por meio do sistema de referência "Programa de expansão de rede"
Gaimin.io e ser recompensados com 10% contínuos da contribuição de hash de
qualquer pessoa a quem eles se referem. Simplesmente referindo apenas 10
jogadores adicionais, isso efetivamente dobra a contribuição de hash do usuário e,
consequentemente, suas recompensas.

-

Nenhum esforço ou conhecimento contínuo é necessário para o jogador. Um jogador
só precisa baixar e instalar a plataforma Gaimin.io e contar para alguns amigos! Não
é necessário conhecimento. A I.A lida com todos os aspectos da monetização.

-

O software detecta quando a GPU do jogador não está sendo usada e se ativa
automaticamente, conectando o recurso à "Rede de fornecimento de energia de
processamento Gaimin.io". Quando a GPU é necessária novamente pelo jogador, o
software se desconecta automaticamente e entra no "modo de suspensão". Portanto,
em nenhum momento o software afeta o desempenho do PC de um jogador ao jogar.

-

O software de desktop incentiva o jogador a deixar o PC ligado quando não está
ativo por meio da "mineração funcional", que consiste no uso de objetivos visuais
(compras possíveis no mercado e tempo necessário para alcançá-los) e gamificação
(gratificação instantânea ) recompensas. Ambas as estratégias são usadas com
grande sucesso geralmente na indústria de jogos.

-

O software Gaimin.io não executa overclock nem usa outras práticas que possam
causar mais degradação no PC de jogos do usuário do que os jogos online mais
populares.

4) O software da plataforma de mineração Blockchain Gaimin.io

O Grande Problema Com a Mineração de Criptomoedas
-

A mineração de criptomoedas é complexa e requer amplo conhecimento e uma
curva de aprendizado muito significativa.

-

Normalmente, um usuário precisa decidir qual software usar, escolher quais pools de
mineração, configurar contas e perfis para cada pool de mineração, decidir quais
moedas minerar, fazer download de várias carteiras seguras, mantê-las atualizadas e
fazer backup delas, saber como manter as “chaves privadas” seguras, manter e
gerenciar sua “plataforma de mineração” e, é claro, elas estão limitadas à sua
contribuição pessoal de poder de hash.

-

Isso faz com que a mineração de criptomoedas não seja interessante para um jogador
médio.

-

A mineração de criptomoedas continua muito complicada para a adoção no mercado
convencional, permitindo a centralização excessiva do hash power por mineradores de
“super hash power”. Isso ameaça a segurança e, finalmente, todo a blockchain quando
sujeita a um ataque de 51% por um usuário ou grupo malicioso.

-

A vantagem real das blockchains "Prova de trabalho" (PoW) é que elas dependem
exclusivamente da mineração verdadeiramente distribuída. Quanto mais nós / blocos
na blockchain, mais forte ela se torna. No entanto, a mineração de PoW está se
tornando super-centralizada devido ao enorme poder de hash de grandes mineradoras.
Se um desses grandes mineradores ou um grupo deles coordenar e efetivamente
"possuir" 51% dos blocos da blockchain, eles poderão assumir o controle por completo.
O mercado agora está claramente tendendo à consolidação e o perigo de alguns
mineradores alcançarem influência excessiva sobre o consenso é real e já viu alguns
estudos de caso em que cadeias inteiras de blocos foram substituídas.

-

A centralização excessiva da mineração de PoW é um dos principais problemas que
colocam em risco o ecossistema de blockchain hoje e continuará a fazê-lo no futuro
até que uma solução seja implementada.

A solução Gaimin.io para mineração de criptomoedas
-

Download e Instalação Simples de Software para Windows de última geração,
totalmente pré-configurado, I.A (Aprendizado de Máquina) gerencia tudo.

-

As seleções do pool de mineração, a seleção de criptomoedas, a conversão
automática em "moeda estável" (para evitar a volatilidade da criptomoeda) e o
gerenciamento contínuo são todos tratados automaticamente pelo usuário.

-

O "mecanismo de regras de aprendizado de máquina" da plataforma monitora
automaticamente todos os fatores que afetam a lucratividade das criptomoedas
(dificuldade, preço, profundidade de mercado etc.) e garante que a taxa de hash seja
continuamente direcionada para as criptas mais lucrativas. Nenhum gerenciamento é
necessário por parte do jogador. O Programa de expansão de rede permite ao usuário
consultar outros usuários e expandir seu poder de hash além de sua própria
contribuição.

-

As recompensas de mineração são dadas ao jogador na forma do token GMRX
nativo do Gaimin.io, que pode ser usado diretamente para comprar ativos de jogos
digitais.

-

Todo esse processo também é gamificado, dando ao jogador "porções" de itens no jogo
e outros ativos digitais quando atingem certos "micro-marcos" de mineração.

-

O resultado é a primeira rede de mineração de blockchain totalmente distribuída e
automatizada do mundo, com nível de potência por hardware e IA de nível de jogo.
software habilitado. Além disso, a rede paga por sua própria fonte de alimentação
e garante sua própria manutenção e atualizações contínuas.

-

Para resolver o problema da centralização excessiva, é necessário adicionar mais
mineradores distribuídos pelo ecossistema geral de mineração. Como o software
Gaimin é verdadeiramente global, a solução permitirá que novos mineradores
mutuamente exclusivos de todo o mundo participem da mineração. Portanto, não
limitando essa mineração a uma única pessoa ou grupo a ser controlado, nem estar
sob uma única jurisdição. Isso é feito aproveitando os PCs de jogos por meio do
software de mineração de próxima geração da Gaimin. Ao conectar centenas de
milhões de PCs de jogos de todo o mundo para realizar a mineração de Prova de
Trabalho, a Gaimin pode garantir que a centralização excessiva seja uma coisa do
passado.

-

Ao combinar o poder computacional não utilizado desses (potencialmente) centenas
de milhões de PCs para jogos, a Rede Gaimin é capaz de minerar de maneira eficaz e
eficiente e, assim, validar e proteger várias blockchains, contribuindo efetivamente
para a segurança do ecossistema de blockchain.

-

O software Gaimin.io permite a adoção convencional da mineração de blockchain
dentro da comunidade de jogos de 1,3 bilhão de usuários.

O software da plataforma consiste nos seguintes elementos:
1. “O Software de Mineração Blockchain”
(a) Software de desktop e carteira de usuário para PC com Windows para download
(b) Plataforma de administração Gaimin para agregação e gerenciamento de energia de
processamento
(c) Aplicativo de mineração Blockchain, com mecanismo de regras de "Aprendizado de
Máquina"
2. Aplicativo móvel para gerenciamento móvel (Android/IOS)
3. Processo de conversão automática de moedas mineradas em "moeda estável"
4. Programa de expansão de rede (NEP) - sistema de indicação interno
5. Comunidade Online e Marketplace
6. Integração Blockchain
Principais recursos do produto:
- Combinação de processamento de GPU, software de mineração de blockchain e
gerenciamento de administradores
- Download e instalação simples do estilo Windows
- Conecta-se ao administrador na instalação e configura totalmente automaticamente
- Início automático no lançamento do Windows
- Ativação automática e suspensão para não afetar a experiência de jogo
- O "Mecanismo de Regras de Aprendizado de Máquina" completo, que possibilita o processo
ideal de mineração de criptomoedas, garante que todos os fatores que afetam a
mineração lucrativa sejam considerados e que as moedas mais lucrativas sejam
extraídas em todos os momentos (cálculos semelhantes a "o que minerar", dificuldade,
recompensas, profundidade de mercado, GPUs disponíveis, pools de mineração etc.),
opções completas de algoritmo de mineração para permitir maiores alternativas de
mineração de criptomoedas. O processo é contínuo e contínuo.
- Processo em segundo plano sem costura converte criptomoeda extraída em moeda estável
(SC)
- O processo em segundo plano recompensa o usuário no GMRX (na taxa atual de conversão
SC / GMRX)
- Recurso de atualização automática
- Firewall fácil, usabilidade de antivírus
- "Aprovações" seguras em sites de download
- Aceitação de termos e condições (legalidade)
- Visualmente atraente, adequado para dados demográficos de usuários de jogadores
- Mineração funcional, visuais dos objetivos dos ativos de jogos e tempo para alcançar
- Recompensas por gamificação, distância (mineração de tempo, contribuição de hash,
incentivos de NEP)
- Interface gráfica enriquecida para representação de mineradora e mineradora NEP
- Seção Conta para obter todos os dados do usuário (nome, email, telefone, Insta,
discórdia, quais jogos eles jogam, qual PC eles têm, todos os acessórios, etc.)
- Notificações push para comunicação
- Opções de compartilhamento viral integradas (Discord, Skype, Whatsapp, Telegram,
Instagram)
- Carteira integrada para todas as transações, token GMRX e armazenamento de ativos

- Integração perfeita com o aplicativo móvel Community and Marketplace (Android / IOS)
- Permite que os usuários façam login na conta e acessem todas as informações da conta
- A integração com "Comunidade e mercado" permite a interação total e compra / venda /
aluguel
- Graficamente aprimorado para representar a aparência do site
- Permite fácil compartilhamento viral para o Programa de Expansão da Rede
- Representação gráfica para rede de mineração
- Representação gráfica para “mineração funcional”
- Integração perfeita da carteira para opções completas de transações Conversão
automática de moedas mineradas em processo de “moeda estável”
- Processo em segundo plano que converte automaticamente moedas extraídas em
moedas estáveis usando a API de troca
- Moedas estáveis armazenadas nas carteiras da empresa
- Usuário recompensado no token GMRX por suas moedas estáveis
- Tudo integrado ao usuário, que vê apenas o GMRX em seu NEP (Programa de Expansão
de Rede) da carteira, sistema de indicação integrado
- Permite expansão simples e fácil (viral) da rede de mineração de usuários
- Permite que usuários individuais aumentem facilmente sua contribuição de hash e
aumentem recompensas
- O usuário ganha 10% do hash do usuário referido, em 3 níveis
- Apenas 10 novas referências equivalem a 1 contribuição adicional da GPU, apenas 100
referências (acima de 3 níveis) equivalem a 10 contribuições adicionais da GPU
- O software permite a visualização simples da rede NEP mineira
- Fácil de atingir, requisito mínimo de hash com contribuição mensal para ser "usuário
ativo" (TBD)
Comunidade Online e Marketplace
- Mercado digital GMRX baseado em token, baseado em blockchain, onde os usuários podem
gastar suas recompensas em compras de jogos.
- Utilidade e adoção enormes e, portanto, demanda por token GMRX.
- Alimentado totalmente por contrato inteligente
- Comunidade e mercado trabalham juntos
- Permite transações P2P (usuário a usuário) (compra/venda/aluguel de ativos de jogos
digitais)
- Permite a compra de tokens GMRX diretamente do Gaimin.io
- Permite transações de ativos de jogos digitais do Gaimin.io e parceiros
- Interação total com a comunidade, desafios do usuário, competições, prêmios, torneios,
provas sociais, eventos, jogos, recompensas, reconhecimento do usuário.
- Todas as transações no token GMRX nativo
- O poder da comunidade cria a lealdade do cliente, aumenta a retenção do usuário e cria
uma enorme conscientização da marca.
- A comunidade cria base para o patrocínio planejado da equipe de e-sports para criar
marca, identidade e prestígio.
Integração Pública com blockchain EOS
-

O token Gaimin.io GMRX foi emitido na blockchain pública da EOS
Blockchain EOS e token GMRX nativo potencializam transações
A Blockchain EOS serve como registro para transações

-

Detalhes completos podem ser encontrados abaixo em "Por que escolher a
Blockchain EOS" e "Integração da Blockchain EOS e projeto detalhado da
Blockchain Gaimin"

Status Atual do Desenvolvimento do Software
Até o momento, o software (a) e (b) foi desenvolvido para o estágio Alpha e testado em uma
extensa fase de teste Alpha por 100 usuários, espalhados por 12 países.
Os resultados e conclusões tirados deste teste verificam completamente o conceito e modelo
de negócios Gaimin.io
(NOTA: O relatório de teste Alpha foi adicionado a este White Paper como um adendo).
Abaixo, há uma seleção de capturas de tela do software do usuário e da plataforma
administrativa

Tela Principal do Usuário

Configurações

Sobre a Gaimin

Ajuda

Recompensas
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5. Notas Técnicas
O software Gaimin.io foi desenvolvido desde o início para adoção em larga escala devido ao
tamanho e à demografia da comunidade de jogos distribuída globalmente. Com isso em
mente, os principais fatores são confiabilidade, velocidade, escalabilidade, segurança,
eficiência em armazenamento e taxa de transferência e futura adaptabilidade para usos além
do "estágio um" da mineração de blockchain (os usos futuros incluem renderização CGI e
outros processos pesados da GPU).
As notas a seguir servem apenas como uma breve visão geral de algumas das informações
técnicas e principais tecnologias usadas. Para uma análise mais detalhada e um produto em
andamento, as atualizações certamente visitarão nosso site.
Tecnologias Desktop
-

A linguagem usada ao longo do desenvolvimento: Java 8
Frameworks utilizadas: JavaFX & Spring
OS suportados: Windows 8,8.5,10

Uso de software de mineração Blockchain de terceiros:
-

XMR-Stak para minerar Monero
Ethminer para minerar Ethereum

Desenvolvimento usando os princípios de OOP (Programação Orientada a Objetos)
Quais bancos de dados e por quê?
-

Banco de Dados Usado: Postgresql 10
Razão: PostgreSQL atende grandes volumes de dados em menos tempo.

Tecnologias GUI/WEB
-

Angular 7 - Front-end framework
Angular Material 7.1 - UI framework
Angular Animations 7.1 – Para animações
Angular Http 7.1 - Para requisições HTTP
Angular Router 7.1 - Para usar roteamento
Ag-grid 18.1.2 - Para criação de tabelas de dados
AngularFontAwesome 3.1.2 – Para utilização de icones vetoriais
Angular2-chartjs 0.5.1 – Para criação de gráficos
CoinAddressValidator 1.0.4 - Para validação de carteiras de criptomoedas
FontAwesome 4.7.0 - Para utilização de icones vetoriais
Ngx-perfect-scrollbar 6.2.0 - Para barra de rolagem personalizada entre navegadores

-

Node-sass 4.10 – Pré processador CSS
TSLint 5.9.1 – Validação de Código
Typescript 3.1.6 – Linguagem do Núcleo

Desenvolvimento usando os princípios do OOP, com a capacidade de configurar facilmente os
componentes e sua reutilização.
Servidores
-

Infraestrutura da Plataforma Google Cloud.
OS Ubuntu Server 18.04
Servidores são escritos em Java (Spring Boot Framework)
A Rede Virtual está oculta da Internet, para acesso aos recursos internos, uso
da VPN interna.
Sistema CI/CD - Jenkins/GitLab, permite que a implementação mude em um minuto.
O plano é implementá-lo no Kubernetes em conjunto com uma janela de encaixe
quando necessário
Todas as versões do aplicativo são salvas em nosso registro privado do Docker.
Monitoramento: monitoramento em tempo real do Prometheus/Grafana com alertas
diretamente aos administradores.

Tecnologias de Contrato Inteligente
-

Tecnologia blockchain é EOS.
A linguagem para desenvolvimento é C++14
WASM compilador alvo
Como ferramentas adicionais de desenvolvimento usaremos EOSIO.CDT
Também cleos e testnet jungle para fins de teste
Talvez use o Docker como container

Segurança Blockchain
-

-

Para cooperação, diferentes elementos do nosso sistema com "contrato inteligente",
uso da API RPC e da API Wallet RPC.
As chamadas desta API serão assinadas para que sejam seguras como ssh.
Lançaremos nosso próprio nó EOS para tornar as chamadas entre blockchain e
nosso servidor mais seguras.
Usaremos "AUDITORIAS DE CONTRATOS INTELIGNTES" como "QuillAudits" para
encontrar falhas de segurança, erros. É para evitar erros de segurança dentro do
contrato.
Além disso, um recurso "kill-switch" para ter a possibilidade de desativar o
contrato se algo errado começar.

Escolhendo o algoritmo de mineração
Como hardware diferente tem eficácia diferente para algoritmos de mineração diferentes, é
importante encontrar o melhor algoritmo (moeda para mineração) para um PC específico.
- Existem dois aspectos:
(i) Primeiro é a taxa de hash. Nós medimos isso executando um pequeno teste de
cada algo. Essa execução da calibração deve ser iniciada novamente após cada
grande alteração de hardware ou driver.
(ii)O segundo aspecto é o preço relativo das moedas mineráveis. Para determinar
isso, precisamos implementar a API com várias trocas para rastrear preços, volume e
"profundidade" do mercado
- Usando técnicas de “big data”, coletaremos todos os dados e o algoritmo
proprietário decidirá em tempo real qual moeda usar na mineração.
- A decisão será enviada ao aplicativo de desktop.
Sobre ativos de jogos digitais. (DGA)
-

Uma integração com empresas de distribuição de jogos e mercados DGA
permitirá que os usuários usem tokens GMRX para comprar, vender e alugar DGA.
Os ativos serão armazenados na carteira Gaimin GMRX.
Todas as transações no GMRX, integração total com a comunidade e o mercado
Mais detalhes técnicos a seguir

Exchanges
-

Múltiplos para mitigar e espalhar riscos ao trocar moedas.
Provisão para trocar por moeda (s) estável (s).
Contratos inteligentes não necessários, alcançados via API simples
O servidor implementará interfaces com várias exchanges populares (ou seja,
Binance) e perguntará sobre a negociação, se necessário.
A quantidade de moedas para negociação deve ser calculada com base nos usuários do
nosso serviço.
As conexões com a API da Exchange também são necessárias para ajudar a determinar a
criptomoeda escolhida para mineração

6. Porque escolher a Blockchain EOS
Motivos para a escolha da blockchain EOS
-

Altamente Adequada para Jogos
Os planos futuros do Gaimin.io incluem a criação de ativos de jogos digitais, o que torna
a EOS altamente adequada às necessidades atuais e futuras

-

Alta Velocidade de Transação e Escalabilidade

Imagem cortesia de https://blocktivity.info

-

Custos da Transação (Quase) Grátis
Ao contrário do Ethereum, os usuários de blockchain da EOS não precisam pagar para
usar seu contrato inteligente; em vez disso, você deve manter seus tokens EOS para
receber largura de banda, CPU e armazenamento pelo seu contrato inteligente.

Implantação no EOS
Para implantar um contrato inteligente no EOS, você precisa comprar RAM. Um contrato
típico exigiria, por exemplo, 1 MB de RAM (ou mais), que é de ~ 120 EOS / ~ $ 600 (no
momento da redação deste documento)
Executando no EOS
Na EOS, toda conta de usuário custa dinheiro para o desenvolvedor. Os
desenvolvedores de aplicativos pagarão o custo nominal da criação da conta para
inscrever um novo usuário, embora o custo do financiamento de uma nova conta
blockchain em comparação deva ser insignificante.
EOS é diferente do Ethereum, na medida em que você realmente não gasta nada para
executar um dApp, você só precisa manter seus tokens. E você receberá de volta
quando terminar o seu dApp. É um modelo atraente, com certeza. Independentemente
você tem que comprar moedas para o stake.
-

Comunidade Vasta
EOS tem comunidades globais, eles estão construindo grandes centros de
desenvolvedores globalmente com jovens desenvolvedores qualificados e apaixonados.

-

Flexibilidade
Um dos aspectos mais geniais da EOS é sua flexibilidade e capacidade de evoluir.

-

Financeiramente muito forte
Block.one é bom por US $ 12 bilhões e o EOS é o projeto mais financiado na Blockchain
(https://www.businessinsider.com.au/commonwealth-banks-chief-financial-officer-has-resigned-2018-5)

-

DPoS
Ideal para as necessidades Gaimin.io

-

Recuperação Fácil da Conta (Palavras Semente)
O conceito geral é que todas as contas terão três permissões especiais: proprietário,
ativo e recuperação. Você poderá escolher os parceiros de recuperação em que confia
(amigos/família) que poderão atualizar a autoridade ativa e conceder acesso a você
novamente em sua conta.
Desde que você especifique alguns amigos e familiares em quem confia para lhe
devolver sua conta se perder as chaves, nunca precisará se preocupar em ficar
bloqueado para sempre. Isso é possível graças a atrasos na autorização e transações
adiadas na blockchain EOSIO. Novamente, isso é ideal para jogadores como usuários.

-

Você pode dar um nome à sua conta

Com a EOS, nossos usuários podem escolher um nome de conta em vez de um número
de conta, isso é preferível para os jogadores.
-

Possui Governança Própria
EOS possui governança on-line própria e é administrado por 21 produtores de blocos que
são pagos pela inflação para administrar, manter e proteger a rede.

-

Fácil de usar para nossos desenvolvedores
Permite uma enorme flexibilidade para o design atual e futuro

-

Relação OCI
Gaimin.io já visitou a OCI (Objetivos Computacionais) nos EUA com a equipe de
desenvolvimento completa e delineamos planos para nossa incorporação blockchain:
Entrevista com Phil Mesnier: principal engenheiro e parceiro da OCI e parte da equipe
principal de desenvolvimento da EOS - https://www.youtube.com/watch?
v=Z2LLWEWSLzc

-

Dan Larimer e Block.one estão por trás da EOS
EOS, O terceiro grande projeto de blockchain de Dan Larimer foi criado pela equipe da
Block.one. Enquanto os projetos anteriores de Dan, Bitshares e Steem, estão entre os
50 primeiros em capitalização de mercado, a EOS está regularmente entre os 5
primeiros, com um valor de mercado impressionante.

Modelo de Negócio:
Múltiplos Fluxos de Receita
Gaimin.io adotou o "Modelo Uber" de criar uma plataforma para conectar oferta e demanda
em um setor específico, neste caso, fornecendo computação, a commodity de alto valor do
poder de processamento. Esse modelo de negócios foi testado por diversos setores verticais
da indústria, como compartilhamento de viagens (Uber), viagem/hospedagem (Airbnb), e até
trabalho freelance (TaskRabbit).
Ao conectar um suprimento constante de poder de computação verdadeiramente
descentralizado à demanda indispensável (começando com os cálculos de validação de
blockchain), a Gaimin.io é capaz de satisfazer uma necessidade urgente em um mercado em
crescimento.
Com esse esforço, a Gaimin.io possui vários fluxos de receita recorrentes coletados
mensalmente, descritos abaixo.
1) Taxas Mensais de "Assinatura"
O principal modelo de negócios Gaimin.io inicial é um modelo de tipo de assinatura.
A previsão é que o Gaimin.io receba uma taxa mensal de "assinatura" (de até $10,00) paga em
tokens GMRX de cada "Usuário ativo".
Nota: Um "usuário ativo" é definido como um usuário que ganha um total mínimo de $1/dia
Também é previsto que uma taxa mensal de “assinatura” mais baixa possa ser aplicada aos
usuários que ganhem menos que esse KPI desejado de $1/dia, embora, caso isso seja aplicado,
não seja previsto que essa taxa seja superior a 33% das recompensas dos usuários.
O usuário nunca precisa inserir informações de pagamento (Visa, Paypal, etc.) porque os
pagamentos da assinatura são obtidos automaticamente dos prêmios GMRX; portanto, o usuário
nunca precisa pagar nenhuma taxa de assinatura do seu próprio “bolso”.
Obviamente, se um usuário não "ganha", ele não paga. Isso significa que o software é, portanto,
gratuito para baixar, instalar e usar para um jogador.
Analogia: pense em uma assinatura da Netflix, mas o usuário nunca precisará pagar e ganhar
quando assistir a anúncios ou pedir a alguém que tente!

NOTA: Todas as recompensas e pagamentos de assinatura serão sempre em GMRX. Todo o
negócio Gaimin.io é 100% acionado pelo token GMRX. Todos os usuários precisam do nosso
token GMRX para acessar a plataforma, comunidade e mercado.
2) Venda de Ativos Digitais no Marketplace
O modelo de negócios Gaimin.io cria uma base de usuários de jogadores com poder de
compra na forma do token GMRX e oferece através da comunidade e do mercado a
plataforma para "gastar" esse poder de compra.
É, portanto, parte do modelo de negócios Gaimin.io: (i) formular parcerias estratégicas
essenciais para a venda de ativos de jogos digitais e (ii) desenvolver e vender ativos, jogos e
produtos complementares de jogos digitais proprietários e desenvolvimento do Gaimin.io
para a base de usuários.
3) Taxas de Transação no Mercado
Todas as transações na comunidade e no mercado ocorrem em tokens GMRX e isso cria taxas
de microtransação.
4) Porcentagem do Poder Total de Hash da Rede
Gaimin.io reconhece a importância da comunidade e, consequentemente, receberá uma
porcentagem fixa (antecipada de 10%) das recompensas totais de poder de hash e dedica essa
receita exclusivamente ao desenvolvimento da comunidade e na forma de recompensas/drops
de gamificação passivas para usuários dentro da comunidade .
5) Taxas da Pool de Mineração
Para maximizar as recompensas da mineração na blockchain, prevê-se que a Gaimin.io crie
suas próprios pools de mineração, as quais, devido ao grande número, devem se tornar pools
dominantes, para os quais os super mineradores (usuários não-Gaimin.io) que desejam
participar terão que pagar uma taxa de acesso em tokens GMRX.

Concorrência:
Software de Mineração Blockchain e Bolsas de Ativos
Digitais
Atualmente, não existe uma solução direta de ponta a ponta para os jogadores no mercado,
que monetiza passivamente os recursos dos jogadores e os recompensa com um token digital
para gastar diretamente em sua experiência de jogo, oferece um mercado integrado de ativos
digitais e uma comunidade onde o token seja gasto.
1) Mineradores Blockchain
A concorrência na vertical de mineração na blockchain é muito fraca, tanto em termos de
ofertas de produtos dos concorrentes quanto em termos de oferta versus demanda. Devido à
demanda atual de blockchains, mesmo com a quantidade atual de soluções dos concorrentes,
o mercado ainda exige mais soluções para diversificar a mineração PoW o máximo possível.

Jogadores não são mineradores.
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Além disso, o software de mineração atual requer conhecimento e uma curva de aprendizado
acentuada e é dedicado mais aos usuários do tipo "faça você mesmo" que desejam configurar e
gerenciar suas próprias operações de mineração, ao contrário da solução Gaimin.io, que trata
especificamente de jogadores e oferece uma solução hands-off.

2) Bolsas de Ativos Digitais
A concorrência na vertical do Mercado de Ativos Digitais é a mais acirrada devido a
concorrentes bem estabelecidos nos mercados de blockchain e não blockchain. Uma
vantagem competitiva da Gaimin.io é o aplicativo de software de monetização/mineração.
Os usuários podem usar a Gaimin.io como um balcão único para todas as suas necessidades de
ativos digitais, ganhar tokens GMRX passível de mineração em blockchain e se virar e usá-los
para comprar outros ativos digitais ou vender ativos antigos no mesmo mercado. Tudo isso
sem deixar o conforto da comunidade e da plataforma Gaimin.io.
Os jogadores já adquiriram confiança usando o software de mineração Gaimin.io, tornando
menos provável a adoção de outros mercados com os quais não estão familiarizados.
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Além disso, a maioria dos mercados reivindica presença global, mas, no final, concentra seus
esforços apenas na América do Norte e na Europa Ocidental. A Gaimin.io tem planos para uma
base de usuários e presença verdadeiramente global. Isso permitirá que a Gaimin.io
estabeleça e amplie uma presença em que os concorrentes ainda não estejam mirando.

Tokenomia:
O Token de Utilidade GMRX
O GMRX é um token com a única função de ser um token digital de utilidade que potencializa
as recompensas, o mercado e a comunidade da plataforma Gaimin.
1) Estrutura de Rodadas
-

Fornecimento Total de Tokens Fixado em: 5,000,000,000
Total de tokens a serem vendidos através de eventos de venda de tokens (20%):
1,000,000,000
Preço Inicial da Venda de Token: $0.10 USD/Token

A Gaimin operará várias rodadas para compradores de token de maneira privada e pública por
meio de eventos de venda de token, detalhes completos ainda a serem determinados.
Softcap: $10 million USD
Hardcap: $100 million USD
2) Distribuição

Os principais elementos a serem observados são
(i) a alocação de 30% para a empresa usada como reserva para ajudar a equilibrar
o ecossistema GMRX, e
(ii)a alocação de 30% para o “Programa Kickstart” para ajudar a impulsionar a comunidade
Gaimin.io e incentivar a comunidade a ser membros ativos de longo prazo.

Além disso, os fundadores receberão 15% e os consultores/investidores iniciais (investidores
iniciais em ações) 5%, ambos os grupos têm períodos de carência fortes para reivindicar
todos os seus tokens alocados.
Os 20% restantes são para o público em geral comprar através de eventos de venda de token

3) Uso de Fundos

O software e o marketing representam 50% dos fundos para garantir um produto contínuo de
alta qualidade para os usuários, expansão global da base de usuários e estabelecimento da
marca. Os custos indiretos, operacionais e de equipe representam 25% do uso de fundos, a fim

de manter as operações e as necessidades diárias. Outros 25% estarão disponíveis para o
desenvolvimento da comunidade global.

Administração/Operações/Equipe
Começaremos da nossa base européia e, em seguida, estabeleceremos uma presença completa
na Ásia, seguida pelos EUA. As provisões completas de custos incluem:
-

Escritório montado como base europeia
Escritório montado como uma base asiática (um grande hub para jogos)
Escritório montado como base nos EUA
Viagem, stands de eventos, etc.
Funcionários, salários, realocação (ou seja, desenvolvedores de software)
"Bolsa" de recrutamento para adquirir os melhores talentos
TI, infraestrutura tecnológica, hardware e equipamento
Treinamento e educação
Contratação de talentos externos
Bolsas de estudo, universidades locais, etc.

Desenvolvimento de Software
Nosso software foi projetado em "módulos", o objetivo mínimo de captação de recursos "soft
cap" abrange os módulos em todos os testes (para alfa, beta) e no lançamento completo do
produto MVP comercializável. Mais fundos e receitas contínuas ditarão a rapidez com que
podemos avançar com o desenvolvimento. As provisões completas de custos incluem:
-

Área de administração de membros do site e seção de conta online
Teste (alfa, beta)
Desenvolvimento do módulo de mineração (em andamento)
Desenvolvimento de IA (em andamento)
Desenvolvimento da NEP
Aplicação móvel
Desenvolvimento / integração de Blockchain (construção e manutenção)
Desenvolvimento de modelo de conversão de valor relativo
Desenvolvimento de software para comunidade e mercado
Traduções de idiomas
IA, aprendizado de máquina, avanço
Divisão de jogos (desenvolvimento de ativos e jogos no jogo)
Servidores e outros custos básicos de presença online
Pesquisa e desenvolvimento
Investigação / P&D em serviços de supercomputadores
Investigação de serviços adicionais / P&D (armazenamento, etc)

Vendas/Marketing
O orçamento de marketing seria usado de acordo com as estratégias detalhadas abaixo na
seção "Plano de marketing".
Jurídico / Regulatório / Conformidade
Esses fundos garantem que a Gaimin.io possa cobrir todos as necessidades legais básicos para
iniciar as operações com uma estrutura e uma base jurídica sólida e compatível. As provisões
completas de custos incluem:
-

Estrutura e legalidades da empresa
Regulamentação ICO / IEO / Blockchain
Proteção IP
Marcas registradas
Patentes de software

Community
A Gaimin.io reconhece completamente a importância da comunidade na construção da
lealdade, retenção, identidade e prestígio da marca, dedicando, portanto, uma parte
significativa dos fundos arrecadados ao desenvolvimento e manutenção contínuos da
comunidade. As provisões de financiamento incluirão:

-

Desenvolvimento e crescimento da comunidade e do mercado
Classificação interna, prêmios, torneios, recompensas, reconhecimento
Parceiros, alianças e colaborações
Administradores, moderadores, cada idioma
Mídias sociais e gerentes da comunidade
Influenciadores
Promoções e patrocínios
Equipe de e-Sports

4) Criando demanda sustentável - Casos de uso do token GMRX
A seguir, estão os aplicativos planejados para o GMRX Token; isso ajudará a aumentar a
adoção, a utilidade e a demanda geral pelo token GMRX.
1. Método de pagamento exclusivo para o aplicativo de software de
mineração Gaimin - Assinatura Mensal
2. Método de pagamento exclusivo para a comunidade e o mercado Gaimin
para os jogadores comprarem/venderem/alugarem produtos digitais
(todos os contratos inteligentes do Gaimin serão executados apenas com
GMRX Tokens)
3. Pagamento exclusivo para os mineradores que desejam ingressar em pools
de mineração de propriedade da Gaimin
5) Proteção do Mercado do Token
Para ajudar a manter um token estável com uma trajetória de valor positivo, a Gaimin
empregará uma série de técnicas para garantir a segurança do token e ajudar a enfrentar as
difíceis condições de mercado enfrentadas por todos os tokens.
Capitalização dos Compradores do Token
Cada comprador de tokens ficará limitado a uma participação total em % nos tokens Gaimin,
a fim de limitar possíveis táticas maliciosas de mercado que ameacem a estabilidade do
token, como pumping e dumping.
Períodos de Aquisição
Todos os fundadores, membros da equipe e primeiros investidores privados em capital de risco
com opções de token, incluindo os fundadores, estarão sujeitos a períodos de carência. Os
fundadores manterão 15% do total de tokens. Toda a aquisição é facilitada através de um
contrato inteligente. Isso garante um compromisso de longo prazo dos fundadores e garante
que os fundadores não possam agir contra a empresa, pois seria contra seus próprios interesses
financeiros.
Além disso, os consultores também estarão sujeitos a períodos de carência, a fim de garantir
seu envolvimento ativo e sustentado e para garantir que eles não possam agir em seus próprios
interesses pessoais às custas da empresa e de outras partes interessadas.

Reserva de Token
Gaimin.io, a empresa manterá 30% do total de tokens como reserva, a fim de corrigir condições
improváveis de mercado que ameaçam a estabilidade do Token GMRX. Esta reserva pode ser
emitida em parte ou na totalidade, a fim de ajudar a estimular a economia do Token GMRX,
caso as condições do mercado considerem necessário.
KYC & AML
Cada investidor em participações privadas e comprador de tokens, seja indivíduo ou
instituição, estará sujeito a uma rigorosa verificação de KYC e AML, a fim de determinar a
elegibilidade para investir na Gaimin.io e receber Tokens GMRX. A Gaimin.io não permitirá,
em nenhuma circunstância, permitir ou aceitar investimentos ou compras de tokens, diretas
ou não, de pessoas restritas ou grupo de pessoas. Isso inclui, mas não se limita, a quem falha
na verificação KYC ou AML, fornece informações incorretas, falsas ou enganosas, ou tenta
burlar a verificação ou exibe qualquer comportamento malicioso em relação ao Gaimin.io,
seus stakeholders ou qualquer outra pessoa honesta. indivíduo, grupo ou entidade.
Demanda do Token
A criação e manutenção de uma demanda positiva constante por tokens GMRX ocorrerá através
da gamificação do aplicativo Gaimin.io.
Além de tornar os tokens GMRX o método de pagamento exclusivo do aplicativo Gaimin.io (taxa
de assinatura mensal), pagamento exclusivo de todos os contratos inteligentes da comunidade
e do mercado Gaimin.io para ativos de jogos digitais, bem como o método de pagamento
exclusivo para super mineradores que desejam ingressar em pools de mineração pertencentes
ao Gaimin.io.
7) Gráfico de Fluxo do Token
O gráfico a seguir representa o fluxo da economia do token.

Plano de Marketing:
Estratégias de marketing simples, poderosas e integradas
Visão geral simples
A capacidade de conquistar usuários através de vários canais oferece ao Gaimin.io um plano de
marketing geral simples e muito poderoso. Além disso, o marketing para a demografia de jogos
tem certas vantagens específicas:
-

Os jogadores são fáceis de localizar, online e offline, e de baixo custo para alcançar
Existem canais de mídia social, sites e fóruns específicos que permitem acesso direto
aos dados demográficos ideais (canais de jogadores do Instagram, Twitch, Youtube).
As recomendações virais são naturais nos jogos. Os jogadores são os grupos
demográficos mais conectados de todos os tempos e altamente acostumados às
recomendações de tipos virais.
Os influenciadores de jogos têm seguidores maciços e fiéis e estão abertos a promoções.

Uma revisão mais detalhada
A Gaimin.io identificou três segmentos de mercado essenciais para o sucesso da empresa:
1. Investidores
2. Usuários finais - PC Gamers
3. Entusiastas Cripto/Blockchain
Cada um desses três segmentos desempenha um papel fundamental para ajudar a
financiar o desenvolvimento da Gaimin.io, garantir o uso e o sucesso sustentados do
aplicativo Gaimin.io e, portanto, garantir o sucesso sustentável, a demanda e a utilidade
do Token GMRX.
Embora a Gaimin.io seja baseado principalmente na Europa, as operações são um esforço
global, com atenção específica a ser focada nos principais mercados asiáticos de
criptomoedas e jogos. Cada um dos segmentos e atividades será conduzido em escala
global, prestando atenção aos principais mercados de interesse fora dos mercados de
língua inglesa.
Consciência / Interesse
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Para conscientizar nossos três principais segmentos de mercado, a Gaimin.io conduzirá/usará
as seguintes atividades/ferramentas:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

7.
8.

9.
10.

Programa de expansão de rede (sistema de referência integrado)
Airdrops
Suporte a Investidores e Consultores
Marketing de Mídia Social
Conteúdo
Relações Públicas
a. Relações com a mídia
b. Relações com influenciadores
c. Relações com a comunidade
Desenvolvimento da comunidade
Publicidade digital
a. Campanhas de marketing para mecanismos de pesquisa (pesquisa e exibição)
b. Campanhas de otimização de mecanismo de pesquisa
c. Campanhas de marketing de rede privada (pesquisa e exibição)
d. Campanhas de remarketing/redirecionamento (Rede de Pesquisa e Display)
e. Marketing de vídeo em redes públicas e privadas
f. Marketing Digital Direto (por exemplo, E-mail)
Patrocínios (ie, equipe de e-Sports)
Eventos (ie, Promoção de Torneios de Jogos)

As atividades acima permitirão ao Gaimin.io uma grande variedade de atividades para
atingir todos os principais segmentos de mercado, em escala global, por meio de vários
pontos de contato. Cada atividade pode ser sustentada a longo prazo e aumentada para
suportar diferentes estágios de uma campanha de marketing integrada, seja informando
os usuários pela primeira vez, redirecionando, retendo ou pressionando-os a se tornarem
defensores.
Desejo/Adoção
Para propagar a adoção nos três principais segmentos de mercado, a Gaimin.io conduzirá/usará
as seguintes atividades/ferramentas:
-

Livre para uso gratuito
Qualidade do produto
O produto melhora perpetuamente, aumentando os resultados ao longo do tempo
Promoções e ofertas / descontos por tempo limitado
Fases alfa e beta fechadas e abertas
Gamificação do aplicativo Gaimin.io
GMRX Token em exchanges abertas em todo o mundo
Pagamento exclusivo para Gaimin.io e plataformas associadas através de tokens GMRX
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Reprodução gratuita (uso)
O próprio software eliminará quaisquer barreiras à entrada de usuários hesitantes - sem
necessidade de informações sobre cartão de crédito ou PayPal, e resultados instantâneos. Além
disso, a Gaimin.io se concentrará na qualidade do produto e na experiência do usuário para
garantir que a Gaimin.io esteja acima de todas as outras ofertas de mercado para garantir a
adoção do usuário. Novamente, cada um desses pontos pode ser sustentado a longo prazo para
garantir que os usuários não apenas adotem, mas também continuem sendo usuários leais e
ativos do software Gaimin.io.
Lealdade
Para transformar usuários ativos e leais em defensores da Gaimin, conduziremos/usaremos as
seguintes atividades/ferramentas:
-

Qualidade do produto (que inclui resultados)
Programa de expansão de rede
Gamificação e Incentivos

Transformar usuários fiéis em defensores é o objetivo final de qualquer marca. A Gaimin.io
conseguirá isso através da qualidade superior do produto, com atualizações permanentes (e,
é claro, com os resultados dos usuários), o Programa de Expansão da Rede, bem como a
gamificação do software Gaimin.io e incentivos tangíveis para usuários ativos leais.
Resumo
Com todos esses esforços integrados em todos os canais de comunicação da Gaimin.io, a
Gaimin poderá atingir seus mercados-alvo específicos de maneira econômica, eficiente e
eficaz, tanto na vida curta quanto no longo prazo do produto e da empresa.
Além disso, cada atividade é focada na construção de relacionamentos de alta qualidade com
os usuários para garantir uma vida útil longa e saudável ao cliente.

Cronograma:
Marcos e Objetivos
2018 Marcos Alcançados: Prova Básica de Conceito/Formação de Empresa
• Formação da empresa: UK / Crypto Valley, Zug, Suíça
• Equipe, parceiros e consultorias estratégicas em vigor (jogos, marketing,
regulamentação, blockchain)
• Presença na Internet (site, mídia social etc.)
• Documentação inicial (decks, uso de fundos, litepaper, plano de marketing, etc.)
• Desenvolvimento de software: planeje o teste “Alpha”
• Demanda do usuário confirmada: Madrid Games Week
2019 Marcos Alcançados: Financiamento, Presença, IEOs
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Financiamento privado contínuo
Teste da versão Alpha completa
Produção do “Relatório Alfa” e o “White Paper” completo
Lançamento do GMRX na blockchain EOS
Inicio das relações públicas agressivas (comunidade, mídia social, press releases)
Prepare-se para o IEO. Estabelecer presença na Ásia
Execução de duas IEOs de sucesso para testar a receptividade do mercado asiático
Inicio da versão beta da plataforma
MOUs, parcerias, alianças
Adição dos principais membros da equipe
Atingiu a meta de financiamento da fase 1 em US $ 1 milhão

2020 Objetivos
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Vendas de tokens: IEO / Listagem completa
Desenvolvimento da versão beta completa
Teste beta privado, público
Lançamento da versão beta
Aquisição inicial de usuários
Construção de comunidade
Lançamento do MVP
Captação de recursos privados continuada
Continuação da construção de marca
Aquisição agressiva de usuários

A Equipe:
Fundadores e Principais Jogadores
Uma lista mais detalhada de outros colaboradores e alianças pode ser encontrada em
https://gaimin.io/

Fundadores
Todos os Fundadores se conhecem há mais de 15 anos. Tendo trabalhado juntos em vários
países em diferentes continentes, a equipe tem uma vasta experiência na solução de problemas
e na criação de soluções em conjunto.

Martin Speight - Co-Fundador / CEO
Um experiente empresário e consultor de estratégia de negócios. Mais de 28
anos de experiência em vendas e marketing. Fundador de consultoria
especializada em marketing online. Experiência específica trabalhando com
startups da Internet, desenvolvendo sistemas e processos para o crescimento
planejado.

Clive Aroskin - Co- Fundador / COO
Especialista em operações e logística com experiência significativa em
startups empreendedoras. Amplo conhecimento em programas de
referência, desenvolvimento comunitário e gerenciamento de eventos.

Calvin Adamus - Co- Fundador / CPO
Criador de Gaimin com conhecimento específico do produto. Consultor
estratégico, especialista em construção de comunidades e programa de
referência. Ampla experiência no desenvolvimento de conceitos até a
realidade. Poliglota e viajado.

Andrew Faridani - Co- Fundador / CMO
Fundador da maior agência digital local do Canadá, com 18 anos de
experiência, especializado em publicidade on-line, branding e mídia social.
Vasta experiência em gerenciamento de equipe, processos de negócios,
sistemas, dimensionamento e desenvolvimento.

Robert van Schaik - Co- Fundador / CFO
30 anos de experiência em formação e gestão de negócios, fundou vários
negócios online de sucesso. Investidor em startups especializado em
tecnologia e blockchain.

Buki Ben Natan - Co- Fundador / CTO
Amplo conhecimento de tecnologias blockchain e todos os aspectos do
desenvolvimento de produtos de TI. Vasta experiência com tecnologia de
big data, pilha e aprendizado de máquina.

Principais Jogadores
Roman Golovakha - VP Desenvolvimento de Produto
Engenheiro e arquiteto de software com 18 anos de experiência em
pesquisa e desenvolvimento, do conceito ao produto. Especialista em
blockchain. Mais de 15 anos de desenvolvimento de habilidades como ProGamer. Entrega de inúmeras aplicações móveis, sites e soluções em nuvem
para startups e empresas estabelecidas no campo do entretenimento,
bancos e TV.

Shaun Martelly - CIO
Especialista em relações públicas, marketing, oratória e angariação de
fundos para diversas startups relacionadas à tecnologia.

Beverley Warburton - Assessora de marca e comunidade
Especialista em branding, Gamificação e consultor da comunidade de
jogadores. Mais de 25 anos de experiência corporativa em vendas diretas,
desenvolvendo e executando estratégias operacionais para impulsionar a
expansão internacional.

Enrique Santos – Analista de Mercado
Analista técnico de mercado de ações há 18 anos. Autor de 4 livros sobre
análise baseados nos modelos de Elliott Wave Theory e Fibonacci.
Especializado em negociação intradiária de moedas e índices futuros,
utilizando sistemas de análise técnica e negociação estável com base nos
padrões de comportamento humano.

Miguel Ferrero - CGO
Conselheiro de jogos para os mercados hispânicos. Especialista na indústria
de jogos, especialista em VR e fundador da empresa espanhola de jogos e VR
/ AR, mentor de negócios, treinador de equipe, organizador de eventos
esportivos e de jogos.

Adendo 1: “O Relatório Alfa”
Relatório detalhado com conclusões do teste alfa do
software Gaimin.io 100 usuários
INTRODUÇÃO
Antes de começarmos, aqui está uma visão geral não técnica do desenvolvimento de
software, que ajudará a esclarecer exatamente onde estamos no processo.
O software progride por várias fases de design antes de chegar a uma versão que pode ser
levada ao mercado. Essa primeira versão comercializável é normalmente chamada de
"Produto mínimo viável" (MVP).
Essas fases de desenvolvimento podem incluir alguns ou todos os seguintes itens, dependendo
da complexidade do projeto:
•
•
•
•
•
•

Documentos de Requisitos Funcionais (FRDs)
Documentos de design de software (SDDs)
Protótipo Inicial do software para testes internos
Teste Alpha
Teste beta
Produto mínimo viável (MVP)

O MVP é geralmente o que se vê como "Versão 1.0" de uma plataforma de software. É
operacionalmente correto, mas não possui todos os recursos e atualizações adicionados em
versões posteriores.

PERÍODO DE TEMPO DE TESTE ALFA
•
•
•
•

Os testes alfa da nossa plataforma começaram em julho de 2018
Encerramos o teste Alpha em abril de 2019
Foram 8 meses completos, incluindo 2 meses de “configuração” e 6 meses
completos de testes
Foi realizado em 2 etapas:
• O estágio 1 foi basicamente realizado internamente com um protótipo inicial
• O estágio 2 foi aberto a usuários externos (amigos, familiares, conselheiros,
influenciadores da comunidade de jogadores, jogadores) e expandido para
pouco mais de 100 usuários no total

Durante esse período de teste, reunimos todos os dados necessários para alcançar os objetivos
iniciais de teste e verificamos completamente a funcionalidade de nossa plataforma de
software, juntamente com nosso conceito geral e modelo de negócios.

OBJETIVOS DO TESTE ALFA
O grande objetivo do teste Alpha era projetar e desenvolver o software básico, operacionalizálo e nos permitir gerar os dados necessários para nos fornecer uma "prova de conceito"
verificada do nosso modelo de negócios.
Isso significaria imediatamente que não somos apenas uma "ideia" de negócios; em vez disso,
teremos demonstrado claramente a viabilidade do nosso projeto e nos dado um roteiro muito
claro para o MVP.
Objetivos detalhados do teste Alpha:
•

Construir uma plataforma de software, desde o início, que nos permita validar e
confirmar transações de blockchain em blockchains "Prova de trabalho" (PoW)
(mineração de blockchain) e gerar as recompensas de usuário associadas.

•

Fazer o software funcionar com pools de mineração relevantes e os algoritmos de
mineração associados, juntamente com todos os processos associados.

•

Identificar três criptomoedas diferentes para minerar e dois algoritmos de
mineração e use-os para gerar recompensas reais de mineração.

•

Identificar todos os problemas de download e instalação (incluindo problemas de
firewall e antivírus), identifique falhas, encontre (e resolva) o maior número
possível de erros e gere uma lista de recursos "ausentes" e os recursos desejáveis da
versão anterior.

•

Desenvolver um processo inicial de integração do usuário para nos permitir
incorporar um download suave, instalar e configurar a experiência para o usuário.

•

Configurar os parâmetros para o teste Beta, que será a próxima fase de teste
significativa

•

Ajude-nos fornecendo dados e informações adicionais para a criação final dos FRDs
(Documentos de Requisitos Funcionais) para outros recursos que não foram incluídos
neste teste Alpha.

•

Certificar-se de que a codificação do software funcione para permitir agregar com
êxito o poder de processamento da GPU para outros usos futuros (como renderização
CGI), o que significa que nosso modelo de negócios pode ser o mais "possível para o
futuro", garantindo a monetização multifuncional da energia agregada da GPU.

•

Garantir que o software permita a futura integração de nossos outros recursos
planejados (módulos), incluindo nosso “Machine Learning Engine”, “Programa de
expansão de rede”, “Stablecoin Auto-Swap Mechanism”, “Marketplace &
Community” e, claro, o “ Integração de Blockchain ”.

•

Expandir o teste para incluir usuários suficientes com variedade suficiente em

localização geográfica, velocidade de conexão à Internet, GPUs, CPUs, versões do
Windows e atualizações de versão, para permitir um teste sólido da plataforma.
•

Gerar dados suficientes (recompensas do usuário da mineração) para permitir a
criação de ganhos simulados com precisão em nível individual e, ao incluir cálculos
do Programa de Expansão de Rede (NEP), para provar que nosso modelo de negócios
funciona para os usuários e para nós mesmos como empresa.

NOTA: Temos um KPI de recompensa de $1/dia para classificar um usuário como "Usuário
ativo", portanto, nosso objetivo era demonstrar que podemos cumpri-lo.
•

Fornecer dados do mundo real para demonstrar claramente a diferença nas
recompensas de criptomoedas, selecionando criptomoedas mais lucrativas para
minerar, verificando o conceito do nosso processo de aprendizado de máquina (que
identificará as moedas mais lucrativas e alocará a "Taxa de Hash" de acordo)) para
garantir o máximo total recompensas.

•

Para provar que a plataforma pode ser executada com lucro durante o período de
teste sem incluir comissões de referência da NEP, poder de compra de token
alavancado, recompensas muito mais altas de outros usos de GPU, como
renderização CGI. As recompensas de mineração de criptomoedas caíram
significativamente no preço antes do período de teste e permaneceram baixas,
apesar disso, ainda conseguimos maximizar as recompensas de mineração com todo
o poder do nosso aprendizado de máquina (promulgado manualmente) para
selecionar criptomoedas gratificantes para minerar.

CONDIÇÕES INICIAIS DE RECOMPENSA DO USUÁRIO
•

Foi decidido que, para permitir que nossos desenvolvedores tivessem total liberdade
para trabalhar no software, recompensaríamos os testadores Alpha pelo tempo
conectado à nossa plataforma e não pela contribuição do Hash.

•

Não houve correlação entre as recompensas de token do testador Alpha e as
recompensas reais de mineração obtidas. Na verdade, apenas comprometemos uma
porcentagem do poder de hash agregado do usuário na mineração de blockchain, a
maior parte do hash era necessária para o teste de desenvolvimento da plataforma.

•

Em nenhum momento do teste Alpha, tentamos maximizar as recompensas da
mineração. Esse não era o objetivo.

•

Nem o software executou nenhuma outra função (como renderização CGI),
limitamos o teste Alpha à mineração de blockchain.

PARTICIPAÇÃO DO USUÁRIO
● No total, pouco mais de 100 usuários participaram dos testes oficiais do Alpha, de 12
países diferentes. Isso garantiu que alcançamos nosso objetivo de ter dados de teste
suficientemente amplos.

● Conforme planejado, isso nos permitiu testar uma ampla variedade de
computadores diferentes, com diferentes versões do Windows (em vários estágios
das atualizações do Windows), juntamente com uma grande variedade de GPUs,
CPUs, velocidade da Internet etc.

BUGS
● Um total de 203 bugs foram relatados pelos usuários manualmente ou usando o
sistema de relatório integrado de plataformas. Todos foram resolvidos com sucesso.

Algoritmos de mineração e criptomoedas mineradas
•

Testamos com sucesso dois dos principais algoritmos de mineração de blockchain
(Ethash e Cryptonight).

•

Mineramos com sucesso três criptas diferentes. Ethereum (ETH), Monero (XMR) e
DubaiCoin (DBIX), que é basicamente um clone da ETH.

•

Escolhemos ETH e DBIX para mostrar a diferença nas possibilidades de ganho,
minerando o mesmo tipo de criptomoeda com os mesmos recursos, usando o mesmo
algoritmo, embora cada criptomoeda diferente tenha fatores diferentes que afetam
as recompensas do usuário (mineradores concorrentes, dificuldade de mineração,
preço etc.)

•

Durante o teste Alpha, alternamos manualmente entre as criptas que extraímos,
imitando o que nossa IA (aprendizado de máquina) fará automaticamente quando
incorporada à plataforma. Fizemos isso para demonstrar a diferença nas
recompensas de mineração (medidas em dólares americanos) ao direcionar a taxa de
hash para diferentes criptos (neste caso, apenas 3) e, portanto, fornecer uma prova
clara do poder de nossa inteligência artificial em aumentar significativamente o
total recompensas da mineração blockchain.

RECOMPENSAS DE MINERAÇÃO NA BLOCKCHAIN
● Embora não tenhamos realizado o teste Alpha com o objetivo de maximizar as
recompensas da mineração de blockchain, um de nossos requisitos era fornecer
dados suficientes no mundo real para permitir o cálculo de simulações precisas de
ganhos.
● As recompensas por hora do período mais lucrativo de nossos testes (enquanto
tentamos maximizar retornos) com base em uma GPU média de 1060/1070
(aproximadamente 15/20 MH / s) foram de US $ 0,0516 para a principal moeda de
recompensa que extraímos (DBIX)

● No entanto, as recompensas por hora para cada uma das criptomoedas variaram
bastante quando extraímos todos os dados e ficaram assim:
•
•
•

Média de Monero (XMR) por hora $ 0,0300 (dados insuficientes para inclusão)
Ethereum (ETH) médio por hora R $ 0,0218
DubaiCoin (DBIX) médio por hora $ 0.0516

CUSTOS DE ELETRICIDADE
Custo estimado de energia da plataforma Gaimin em execução por hora.
Há uma infinidade de fatores que determinam o custo de energia da execução de um PC para
jogos. Esse cálculo tem como objetivo oferecer uma média razoável, uma vez que existem
simplesmente muitas variantes para calcular com precisão em uma base global de usuários (os
jogos têm uma presença significativa em mais de 100 países, de acordo com a pesquisa da
indústria de jogos NewZoo)

Source: Newzoo

Os fatores que afetam o custo de energia (preço por kW / h) incluem, mas não estão limitados
a:
● Local: país e estado
● Fornecedor / fornecedor de energia

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

A temperatura da sala que determina o uso de um ventilador para resfriamento.
(Aliás, em uma sala fria, isso pode realmente reduzir o custo de aquecimento!)
Temporada do ano (os preços podem variar de acordo com o mês)
Hora do dia (a noite costuma ser mais barata)
A demanda por energia em um determinado local; em períodos de alta demanda, os
fornecedores de energia tendem a aumentar os custos; em períodos de baixa
demanda, os custos diminuem
Tipo de fonte de energia e alterações nas fontes de energia do fornecedor
Mudanças nas condições climáticas
Mudanças na política do governo
Marca, modelo e especificação do PC, CPU, GPU, tamanho da tela, tipo e número de
fãs, etc.
Quais aplicativos em segundo plano podem estar em execução (antivírus, etc.)
Más práticas de PC: como overclock (algo que não fazemos)
Boas práticas para PC: manter um PC em boas condições de saúde
Tipo de refrigeração do PC (líquido?) E futuros avanços da refrigeração

Levando em conta a pesquisa nos links abaixo e tentando combinar os dados dos perfis de
usuário de nossos testadores Alpha (para determinar a localização e as especificações do PC /
GPU 1060/1070), determinamos um custo médio de aproximadamente 0,034 USD por hora
para executar nossa plataforma Gaimin em um PC para jogos com especificações médias.
Referencias:
https://en.wikipedia.org/wiki/Electricity_pricing
https://sites.google.com/site/evanmillsresearch/home/projects/gaming https://www.pcgamer.com/how-muchpower-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

(Consulte também a seção abaixo com nosso C.O.O. e suas próprias estatísticas pessoais)

RENTABILIDADE BÁSICA
•

Portanto, com base nos números acima, podemos verificar que a renda média da
mineração blockchain, usando a mais lucrativa das três moedas extraídas, era de US
$ 0,0516 por hora

•

E o custo médio da energia foi de US $ 0,034 por hora

•

Portanto, a lucratividade média foi de US $ 0,0176 por hora (usando DBIX) para um
usuário comum com uma GPU 1060/1070

•

Se tivéssemos usado ETH ou XMR, em ambos os casos teríamos perdido um pouco de
dinheiro

•

Esses números refletem com precisão o estado da mineração de blockchain durante
esse período e se encaixam nos nossos resultados esperados. A maioria dos
mineradores com quem conversamos que estavam minerando nesse período
confirmou esses resultados como típicos

ALCANÇAR NOSSO KPI DE US $ 1 USD POR DIA?
1) Inteligência Artificial (Aprendizado de Máquina)

Cortesia de https://whattomine.com/

Como vimos em nossos próprios testes, um dos principais fatores das recompensas geradas
pela mineração de blockchain é a seleção da moeda real.
Apenas uma rápida revisão do site, “WhatToMine.com/coins”, na guia GPU, e você pode ver
por si mesmo as recompensas estimadas das moedas mineráveis por GPU.
A diferença nos resultados é dramática (nas centenas de por cento)
Nosso próprio teste mostrou que poderíamos obter 237% a mais (com os mesmos recursos e
usando o mesmo algoritmo de mineração) simplesmente enviando nossa taxa de hash para o
DBIX do que podíamos enviando a mesma taxa de hash para a ETH.
Sabíamos disso desde nossos primeiros dias investigando essa ideia de mineração de
blockchain no final de 2017, e esse conceito foi o que iniciou a ideia de Gaimin.
Muitos fatores determinam a lucratividade de uma criptomoeda a qualquer momento, e nosso
objetivo era desenvolver uma IA. o que levaria em conta todos os fatores e seria capaz de
alternar continuamente entre criptos para garantir a maximização dos retornos, equilibrando
todos os fatores.

Se pudéssemos produzir uma seleção 237% mais rentável manualmente a partir de apenas
três moedas, então claramente nossa IA, usando seu aprendizado de máquina, pode garantir
ganhos constantes e significativamente maiores do que tentar minerar usando métodos
tradicionais de mineração (escolha uma moeda e espere!)
Durante nossos testes, simplesmente executamos manualmente o que nosso I.A. fará
automaticamente, mas a partir de uma seleção de centenas de criptos, não três / como
fizemos.
Conclusão: provamos que nosso processo de seleção de criptomoedas de aprendizado
de máquina funcionará e é capaz de produzir recompensas muito mais altas (em
centenas de por cento a mais) do que a lata tradicional de mineração de criptomoedas.
2) Programa de Expansão de Rede (NEP)
Um dos fatores limitantes da mineração de criptomoedas é a quantidade de hash que você
pode gerar para impulsionar seus esforços de mineração.
Normalmente, um minerador precisa investir em mais equipamentos para aumentar sua taxa
de hash e, portanto, aumentar suas recompensas de mineração.
No entanto, toda vez que ele faz isso, seu investimento aumenta e seu custo de energia
aumenta suas novas GPUs, o que tornou a mineração um negócio muito difícil nos últimos 12
meses com valores das criptomoedas e, portanto, a recompensa da mineração diminuiu.
Nosso objetivo, no verdadeiro "pensamento do estilo de blockchain distribuída", era permitir
que nossos usuários distribuíssem sua GPU elevada e os custos de energia resultantes,
permitindo que eles apresentassem amigos por meio do nosso "Programa de expansão de
rede" - um sistema de indicação simples onde você deveria indique qualquer amigo, você
ganha 10% da taxa de hash desses amigos para sempre.
E lembre-se de que você não paga pelos custos de energia do seu amigo indicado.
Aqui você pode ver uma simulação em vídeo de 1 minuto do software em ação quando
recriamos como seria um grupo formado usando o NEP

Ganhos Simulados com NEP
Pegamos dados do mundo real de nosso período de teste e produzimos o seguinte cálculo.

Aqui você pode ver que, com um grupo de 150 usuários encaminhados, cada minerando apenas
4 horas por dia, um usuário seria recompensado com US $ 3,22
150 pessoas são realisticamente atingíveis em 10% do nosso N.E.P de três camadas?
Sim, quando você considera os números envolvidos no mundo dos jogos e que nenhum outro
grupo demográfico esteve tão conectado a tantas pessoas, consideramos que 150 é um alvo
facilmente alcançável. (Confirmado na Madrid Games Week, veja os comentários abaixo)

Prevemos que muitos usuários com muitos múltiplos desse número, no entanto, apenas 30%
dessa meta ainda nos daria nosso KPI de $1/dia

Conclusão: A NEP oferece aos nossos usuários a oportunidade de possuir uma
“máquina de mineração perfeita” - você pode aumentar sua taxa de hash, sem
nenhum investimento em hardware e sem maiores custos de energia. Quando você
considera que a IA direciona toda essa taxa de hash adicional para você para as
recompensas mais lucrativas, e tudo isso acontece passivamente para nossos
usuários, é realmente a “máquina de mineração blockchain perfeita”
3) Crescimento nas recompensas de mineração Blockchain
É importante observar que nossos testes Alpha ocorreram durante um "inverno cripto", quando
as recompensas da mineração blockchain eram muito baixas e muitos milhares de mineradores
foram desligados porque estavam perdendo dinheiro.
No entanto, apesar disso, ainda conseguimos ser rentáveis.
Aqui está um gráfico do CoinMarketCap.com mostrando a capitalização de mercado total do
mercado de criptomoedas com a caixa vermelha mostrando nosso período de testes Alpha.
É claro que testamos em um período não favorável, o que francamente é ainda melhor, porque,
se conseguirmos fazê-lo funcionar em um período tão difícil, será um bom presságio para o
futuro.

Em 2017 e início de 2018, com as avaliações de criptomoedas muito mais altas, todo o setor de
mineração desfrutou de recompensas muito mais altas. De fato, $1/dia foi possível com
praticamente nenhum esforço!
Conclusão: Embora não possamos prever o crescimento futuro, nem tentaremos,
acreditamos plenamente que a adoção da tecnologia blockchain, em geral, está
muito na sua infância e tempos mais lucrativos estão à frente, à medida que o
sentimento do mercado retorna e os preços das criptomoedas aumentam para
refletir isso.
4) Poder de compra alavancado
O futuro do blockchain e dos jogos parecia destinado a crescer juntos.
De fato, os jogos já estão caminhando para um futuro blockchain em termos de
desenvolvimento de jogos e propriedade de ativos de jogos. Ou seja, estamos perfeitamente
posicionados entre as duas indústrias.
É apenas uma questão de tempo até que as empresas de jogos incorporem totalmente os
métodos de pagamento em blockchain. Aqui estão alguns links para artigos que oferecem
informações relacionadas a isso:
- 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/

Aqui está uma citação do último artigo:
"Um dos benefícios mais aparentes das criptomoedas para jogos é a utilidade deles

como redes de pagamento rápidas e seguras. Os benefícios de pagamento com
criptomoedas são especialmente úteis para e-Sports, criando tokens nativos no jogo
e conduzindo transações contínuas em bolsas descentralizadas".
Então, o que tudo isso significa para nós e o que significa "poder de compra alavancado"?
Recompensamos nossos usuários em um token criptográfico que eles podem usar para gastar
em nosso próprio mercado em ativos de jogos digitais.
Há uma enorme margem de lucro nesses ativos digitais. É muito comum vender um ativo de
jogos digitais por entre US $ 2 e US $ 20, que custou apenas alguns centavos para produzir.
Essa é a chave para o extraordinário sucesso da Epic Games com o Fortnite: ofereça o jogo de
graça e depois venda ativos digitais de margem muito alta no jogo para os usuários. (O Fortnite
gerou mais de US $ 1 bilhão em seu primeiro ano através da venda de compras dentro do jogo
com alta margem).
Conclusão: Como podemos construir ou adquirir ativos de jogos digitais com um valor
menor do que o valor de "varejo", temos a oportunidade de passar parte ou toda essa
diferença para nossos usuários, alavancando seu poder de compra (talvez até várias
vezes). Nada disso foi incluído em nossos cálculos neste relatório. Observe também
que isso só é possível porque estamos lidando com ativos de jogos digitais e nossos
usuários são jogadores.
5) Outros Usos (Exemplo de Renderização CGI)
Deliberadamente, focamos este relatório nas recompensas da mineração de blockchain. No
entanto, esse pode ser o uso menos lucrativo da taxa de hash para nós como empresa no
futuro.
Essa é uma das principais razões pelas quais queríamos garantir que nosso conceito pudesse
ser desenvolvido para trabalhar com a mineração de blockchain.
Nosso raciocínio era simples:
“Se pudermos fazer isso funcionar a US $ 1 / dia com a mineração de blockchain, em
um mercado de criptomoedas deprimente, então imagine quando começarmos a
realizar tarefas mais emocionantes e gratificantes, como renderização CGI!
CGI significa “imagens geradas por computador” e, filmes como Toy Story ou Avatar, não
seriam possíveis sem acesso colossal ao poder de processamento para renderizar as imagens
em um filme. No caso do Avatar, eram 40.000 processadores.
Quando você considera que podemos ter acesso a um potencial de 400 milhões de GPUs de
jogos de alta potência da comunidade de 1,3 bilhão de jogos de PC, você começa a ver o
potencial do poder de processamento que podemos gerar e alugar e depois repassa as
recompensas para nossos usuários.

Conclusão: Não é fácil estimar com precisão a receita adicional disponível na
renderização CGI; no entanto, o exemplo do nosso COO abaixo deu a ele um retorno
de US $ 25,42 / hora! Quaisquer que sejam os números, é justo dizer que eles estão
bem acima das recompensas atuais da mineração.

EXEMPLO MUNDIAL REAL DO NOSSO DIRETOR OPERACIONAL
Nosso diretor de operações, Clive Aroskin, executou seu próprio teste pessoal, fora da fase de
testes Alpha. A seguir, seus resultados pessoais com seu experimento de rentabilidade por
renderização em CGI.
Relatório de Clive Aroskin, COO:
“Eu estava determinado a confirmar pessoalmente os custos reais de eletricidade ao usar nosso
software Gaimin como COO da empresa. Com isso em mente, adquiri uma máquina de jogos de
14 meses com uma GPU GeForce GTX 1080 GI. A máquina veio com refrigeração a água, 16 Gb
de RAM, uma fonte de alimentação de 1000 Watt e uma CPU Intel Core i7 a 4,2 GHz.
“Durante um período de 90 dias, eu tive seletivamente a máquina funcionando; nenhum
aplicativo funcionando, usado como um computador comum, processando planilhas,
documentos e apresentações, executando filmes ou baixando músicas e vídeos, executando o
software Gaimin.
“Durante todos os períodos, medi o uso de eletricidade com um medidor digital existente,
usado para cobrança, que foi instalado e calibrado há alguns anos pela empresa concessionária.
"Monitorei o uso diário completo de eletricidade do meu apartamento desde 2015, para ter
detalhes detalhados de uso, custo e variações. Nos últimos 18 meses, o consumo diário fica em
média entre 5,5 e 7,0 unidades por dia.
“Com o computador de jogo executando atividades normais, o uso aumentou 2 unidades por
dia. Com o computador de jogo executando o software Gaimin, o consumo médio diário
aumentou para entre 12 a 14 unidades por dia, um aumento entre 4,5 a 5 unidades por dia.
“Com um custo de 13,43p / kWh, isso criou um aumento de 67,15p / dia por 24 horas, sendo
aproximadamente £ 20 / mês. (Os valores estão em GBP - convertido para USD, o custo médio
de funcionamento foi de US $ 0,0355 por hora)

The Gaimin.io Project Whitepaper - Page 60 of 64

Bulb electricity tariff, December 2018 https://bulb.co.uk/tariff/

Conclusão: Usando as recompensas por hora que obtivemos com a mineração do DBIX
e o ajuste para a GPU 1080 do Clive, isso daria ao Clive um lucro médio de US $ 0,039
por hora
Pesquisa de Renderização CGI
“Mais recentemente, também decidi experimentar pessoalmente renderizando uma animação
de 5 minutos. O arquivo foi fornecido por um estúdio gráfico local como um exemplo do
mundo real.
“Juntamente com outro sistema com exatamente a mesma GPU, memória, CPU e fonte de
alimentação do meu computador para jogos, o arquivo foi renderizado em 5 horas, um total
combinado de 10 horas de processamento.
"A cobrança em 'um cenário do mundo real' era na verdade 200 libras, o que significa que cada
máquina geraria uma renda de 100 libras, sendo 20 libras / hora (aproximadamente US $
25,42 USD / hora)
“Isso mostra o quanto a renderização CGI mais lucrativa pode ser do que a mineração de
blockchain quando começamos a usar o poder agregado da GPU dos usuários do Gaimin.io
para esses projetos.
“Atualmente, as discussões estão ocorrendo com uma universidade local que possui um“
Departamento de Criação de Jogos de Computador ”com 70 especificações de jogos.
computadores.
“O Gaimin.io está pensando em criar uma joint venture com eles para ter cenários do mundo
real usando a plataforma Gaimin.io para renderizar animações, orientações arquitetônicas e
processamento no formato CGI para animações curtas de 3-5 minutos com estúdios gráficos
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locais.
“Além disso, um grande estúdio de produção de filmes foi contatado para que o Gaimin.io
recebesse projetos; real ou imaginário para conduzir experimentos em conjunto com a
Universidade.
“Atualmente essas discussões estão em andamento, no entanto, o estúdio manifestou
interesse em cooperação futura simplesmente por causa do aspecto descentralizado
globalmente do modelo de negócios Gaimin.io.
“O maior problema para todos os estúdios de produção de filmes é pirataria e roubo durante a
renderização terceirizada de arquivos. A terceirização de terceirização, para servidores em
nuvem únicos ou fazendas de renderização única, cria uma janela de oportunidade para os
arquivos de filme serem interceptados, o que é um grande problema para eles e todos os
distribuidores de filmes.
"Em resumo, minha própria experiência pessoal mostra claramente o enorme potencial do
nosso projeto."

SEMANA DE JOGOS DE MADRID
Embora não faça parte estritamente de nossos testes Alpha, também devo mencionar aqui que
em outubro de 2018 o Gaimin.io teve um estande na Madrid Games Week, que nos deu a
oportunidade de ver como a comunidade de jogos aceitaria nosso projeto.
Aqui estão os resultados, resumidos em um vídeo de 3 minutos:
https://www.youtube.com/watch?v=E-5EOhJzLXk
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CONCLUSÕES FINAIS DOS TESTES ALFA
Com base nas descobertas de nossos testes Alpha, combinadas com a aceitação mostrada em
nossa visita à Semana de Jogos de Madri, o plano de marketing de nosso diretor de
marketing, Andrew Faridani, e o feedback geral muito positivo dos líderes em jogos,
blockchain e negócios com o qual conversamos nos últimos 16 meses desde que começamos o
Gaimin.io, estamos confiantes de que podemos alcançar os KPIs necessários para alcançar
nossos objetivos.

O QUE VEM A SEGUIR?

"O Gaimin.io oferece uma solução simples, eficaz e eficiente para o problema global de
poder insuficiente de processamento do computador, resolvendo simultaneamente o maior
problema para mais de 1,3 bilhão de jogadores ... o de como autofinanciar sua experiência
de jogo".

Para obter mais informações sobre o projeto
Gaimin.io ou a venda de token GMRX, visite
www.gaimin.io e junte-se ao grupo oficial do
Telegram Gaimin.io t.me/officialgaimin

Aviso Legal:
Contrato
O objetivo deste whitepaper é apresentar o projeto Gaimin.io às partes potencialmente interessadas que
desejam ingressar na comunidade Gaimin.io em conexão com os eventos de venda de token GMRX Gaimin.io
pretendidos. As informações contidas neste documento não devem, portanto, ser consideradas exaustivas e não
pressupõem nenhuma parte de um relacionamento contratual. Seu objetivo é fornecer informações adequadas e
objetivas adequadas aos potenciais compradores de tokens para que eles decidam se devem realizar uma
investigação completa da empresa com a intenção de comprar tokens Gaimin.io (GMRX). Consequentemente,
nada neste White Paper deve ser considerado parte de um prospecto ou de qualquer solicitação ou solicitação de
investimento ou oferta de aquisição de valores mobiliários em qualquer jurisdição.
Este documento não foi preparado em conformidade com e não está sujeito a leis ou regulamentos de qualquer
jurisdição projetados para proteger os investidores. Certas estimativas, declarações e / ou outras informações
incluídas neste whitepaper podem constituir previsões futuras. As referidas declarações e / ou informações
implicam riscos e incertezas conhecidos e desconhecidos que podem causar eventos e / ou resultados reais que
diferem substancialmente das estimativas ou dos resultados implícitos ou comunicados nas referidas declarações
prospectivas.
Nada publicado diretamente ou republicado pelo Gaimin.io ou por qualquer uma de suas subsidiárias ou
parceiros deve ser considerado um conselho de investimento. As informações são apresentadas apenas para fins
educacionais e de entretenimento. O Gaimin.io não oferece aconselhamento de negociação ou investimento. Por
favor, converse com seu profissional licenciado relevante antes de fazer transações, atividades ou investimentos
comerciais ou financeiros, incluindo investimentos relacionados a ideias ou opiniões expressas, passadas,
presentes ou futuras pelas entidades mencionadas acima e quaisquer futuras entidades que possam operar sob a
controladora. entidade. O Gaimin.io não pretende expressar ou oferecer nenhum conselho financeiro, jurídico,
tributário ou qualquer outro conselho semelhante e / ou conclusões formadas a partir de declarações feitas por
ou sobre o Gaimin.io não devem ser consideradas conselhos em nenhuma jurisdição.

