Tổng quan về dự án Gaimin.io
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.

.

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.
6) Kinh phí:
Gaimin.io đang tìm kiếm các khoản đầu tư và có thể cung
cấp Sách trắng chi tiết, thông tin về âm lượng, ước tính ROI
và các chỉ số tài chính. Để biết thêm thông tin về dự án
Gaimin.io hoặc bán mã thông báo GMRX, hãy truy cập:
https://gaimin.io và tham gia nhóm Telegram chính thức của
Gaimin.io https://t.me/officialgaimin
7) Liên hệ và Theo dõi:
Bạn có thể liên hệ với Gaimin.io hoặc đăng ký với chúng tôi
trên các mạng xã hội tại đây: https://gaimin.io/contact-us/

Tầm nhìn:
Sức mạnh xử lý máy tính = Hàng hóa có giá trị cao

Nhiệm vụ:
“Kiếm tiền ngoại tuyến thụ động cho game thủ

“Tạo siêu máy tính phi tập trung mạnh nhất thế giới bằng
cách sử dụng tài nguyên máy tính không hoạt động của cộng
đồng game thủ toàn cầu.”

“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.”

Được sở hữu hoàn toàn bởi Gaimin, Thành viên Crypto Valley, Zug, Thụy Sĩ. www.gaimin.io

