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คุณมีคําถามที�จะท้าทาย
JON JACOBS
เกี�ยวกับวิธีการชําระเงิน
NEVERDIE COIN?

THE NEVERDIE
เหรียญเงินเริม
� แรก
(ICO)
VIRTUAL REALITY INFRASTRUCTURE
� ฐานความเป็ นจริงเสมือนเราทุกคนคุน
โครงสร้างพืน
้ เคยกับ
รวมถึงเครือ� งมือกราฟิ ก, เครือ� งมือฟิ สิกส์, กราฟิ กการ์ด, ชุดหู�ง PC, เซิรฟ
์ เวอร์ฟาร์ม ฯลฯ
แต่สิ�งที�เป็ นจํานวนเงินจริงๆเป็ นเทคโนโลยีเพื�อสร้างภาพลวงตาของ Virtual Reality
เทคโนโลยีนี�ช่วยให้นักพัฒนาสามารถสร้างสภาพแวดล้อมที�เราสามารถสัมผัสกับบุคคลแรกได้

เพื�อนํ า Virtual Reality สู่ชีวติ มันต้องอาศัยการจําลองที�เราสามารถมีปฏิสัมพันธ์ ได้ดท
ี �สี ุดนี� จึงเป็ นการอธิบายถึงการออกแบบเกม
MMORPG ที�ออกแบบมาอย่างดีทําให้ Virtual Reality มีชีวติ ชีวาและช่วยให้เราสามารถมีส่วนร่วมในภาพลวงตาได้อย่างลึกซึง�
ระบบ MMORPG
ส่วนใหญ่มีการพัฒนาระบบการพัฒนาตัวละครและรูปแบบทางเศรษฐกิจเพื�อสนั บสนุ นภาพลวงตาของความคืบหน้ าในการเล่น

� ฐานที�สามารถใช้ ได้ฟรี
โมเดลทางเศรษฐกิจที�อยู่ ใน MMORPGS มักมี โครงสร้างพืน
ใช้หรือจําเป็ นต้องใช้สกุลเงินเกมหรือรายการที�จะใช้ประโยชน์ ในแดนมหัศจรรย์เช่นเวทมนตร์
พอร์ทัลอาจให้เส้นทางที�เร็วที�สุดระหว่างสองโซนที�ห่างไกล ผู้เล่นอาจต้องปล้นสะดมหรือสร้างหัตถกรรมเพื�อใช้พอร์ทัลหรือทําการค้ากับผู้เล่นรายอื�น ๆ
เพื�อรับพัสดุ
� ที�ห่างไกลหรือที�ราบลุ่มในโลกเสมือนที�กว้างใหญ่สามารถอธิบายได้วา่ เป็ นโครงสร้างพืน
� ฐานโด
ระบบพอร์ทัลมายากลซึ�งมีความสําคัญต่อการเชื�อมต่อกับพืน
ยที�มันอาจจะมีความยากที�จะเล่นตามจังหวะที�เราต้องการ
� ฐานประเภทนี � ในโลกแห่งความเป็ นจริงคือทางรถไฟการสร้างทางรถไฟทั�วอเมริกาเป็ นสิ�งจําเป็ นสําหรับการพัฒนาประเทศและเศ
ตัวอย่างที�ดขี องโครงสร้างพืน
รษฐกิจและยังคงดําเนิ นต่อไป
หลังจากผ่านไปหนึ� งร้อยแปดสิบห้าปี เป็ นวิธีการหลักในการเคลื�อนย้ายสินค้าไปทั�วประเทศ
https://www.aar.org/BackgroundPapers/Economic%20Impact%20of%20US%20Freight%20Railroads.pdf
� ฐานบางประเภทซึ�งเป็ นพืน
� ฐานของเศรษฐกิจของเกมหรืออย่างน้ อยก็เพื�อความสะดวกในการเล่น
MMORPGS ส่วนใหญ่มี โครงสร้างพืน
� ฐานที�สามารถเชื�อมโยงโลกเสมือนจริงกับเกมได้
เนื� องจากวิธีการกระจายตัวของการพัฒนาเกมออนไลน์ จึงไม่มี โครงสร้างพืน
ในการย้ายจากเกมหนึ� งไปยังอีกเกมหนึ� งคุณต้องออกจากเกมไปสู่ความเป็ นจริงและเข้าสู่เกมใหม่
เพื�อสร้างระบบเศรษฐกิจเสมือนจริงที� ใช้งานร่วมกันได้ซึ�งจะสามารถใช้ประโยชน์ จากเทคโนโลยีอันลํา� ยุคของโครงข่าย Ethereum
� ฐานรองรับจักรวาลดิจิตอลใหม่ ๆ เราต้องใช้ โครงสร้างพืน
� ฐานแบบกามิมีนซึ�งจะเป็ นรากฐานสําหรับโลกของเกมที�เชื�อมต่อกัน
ซึ�งมี โครงสร้างพืน
� บนช่องว่างของ Ethereum blockchain ซึ�งจะใช้ โทเค็นสากล
เลเยอร์ทีส� ร้างขึน
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“A Worldwide

บทนํ า

“จํานวนเหรียญจะอยู่ ในประเด็นที�จุดเริม
� ต้นและจํานวนรวมในภาพรวม?”

Nation of Gamers."
Jon NEVERDIE Jacobs

40 ล้านเหรียญจะออกเมื�อเปิ ดตัวและ
400ล้านเหรียญในการไหลเวียนทัง� หมด

Decentralization & Transparency
A ROCKTropia
Zombie Biker
ความเป็ นมาของการเล่นเกมความเป็ นจริงและความเป็ นจริงของ Cyber Currency

BBS (Bulletin Board system) เป็ นปูชนี ยบัตรทางอินเทอร์เน็ ตและแอพพลิเคชันที� ได้รบั ความนิ ยมอย่างหนึ� งคือ MUD เป็ นกลุ่มผู้ ใช้หลายคน
หมีแพนด้าแบบดัง� เดิมใช้เกมการเล่นตามบทบาทในโลกจินตนาการที�มีประชากรอาศัยอยู่ โดยเผ่าพันธุ์และสัตว์ประหลาดโดยผู้เล่นเลือกเรียนเพื�อรับทักษะเฉพาะหรือมีอํานาจ
วัตถุประสงค์ของการเรียงลําดับของเกมนี �คอื การฆ่ามอนสเตอร์สํารวจโลกจินตนาการเควสสมบูรณ์ ไปผจญภัยสะสมทองและรายการที�มีประโยชน์ และโดยทั�วไปล่วงหน้ าตัวละครผู้เล่น
� โดยธรรมชาติ ใน MUDS เนื� องจากผู้ ใช้วางมูลค่าตามเวลาและทักษะที�จําเป็ นในการซือ� สกุลเงินและสินค้า
เศรษฐกิจเสมือนที�พัฒนาขึน
ผู้เล่นเกม 400 ล้านรายท�ัวโลก

� ของ MMORPG (Massive Multi-player Online Roleplaying Game) ระบบ Virtual Economies
ด้วยการขยายตัวของอินเทอร์เน็ ตและการเพิ�มขึน
�
�
ทีขับเคลือนด้วยโมเดลของนั กล่าเธ่อรีบลุกลามออกไปจากภายในโลกของเกมโดยที�สกุลเงินเล่นเกมถือเป็ นมูลค่าทางอินเทอร์เน็ ตและ
เว็บไซต์ประมูลเช่นอีเบย์ซึ�งผู้ ใช้สามารถกําหนดมูลค่าที�เป็ นสกุลเงินให้กับสินค้าเสมือนแรงงานและทักษะในการรับชมที�จําเป็ นในการเก็บรวบรวม
� เป็ นหมื�นล้านดอลลาร์เนื� องจากจํานวนผู้เล่นเกม MMORPG
ตลาดรองระดับโลกซึ�งระบุวา่ การซือ� ขายเงินจริงระหว่างผู้เล่นมีมูลค่าประมาณ 2 พันล้านดอลลาร์ ในปี 2550 และเติบโตขึน
� ทัว� โลกถึง 400 ล้าน + ในปี พ. ศ. ขึน
� อยู่กับรายงานโดยwww.newzoo.com
เติบโตขึน
การซือ� ขายสินค้าเสมือนจริงอย่างปลอดภัยสําหรับสกุลเงินจริงได้นําเสนอความท้าทายทางเทคนิ คมากมายในช่วงสองทศวรรษที�ผ่านมาโดยการทําธุรกรรมส่วนใหญ่ตอ้ งอาศัยความไว้วางใจหรือชายวัยกลางค
นเพื�อให้เกิดการแลกเปลีย� นที�เป็ นธรรม อุปสรรคเหล่านี �มีผลต่อการเติบโตของเศรษฐกิจสินค้าเสมือนจริงและเศรษฐกิจปิ ดของ MMORPG หรือ Virtual Worlds ทําให้ข้อ จํากัด
ทีส� ําคัญเกีย� วกับความต้องการทีม� ีอยู่สําหรับแต่ละรายการ
Cryptocurrencies เป็ นศูนย์กลางทางเศรษฐกิจที�สําคัญเสมอ
แต่ ได้รบั การรวมศูนย์และได้รบั ความเดือดร้อนจากความต้องการความไว้วางใจหรือพ่อค้าคนกลางเมื�อการแลกเปลี�ยนดําเนิ นไปนอกเกม
ตลาดสินค้ าเสมือนจริง
การพัฒนา Bitcoin และ Blockchains ได้ ให้แนวทางในการแก้�ญหาความปลอดภัยในการซือ� ขายสกุลเงินเสมือนจริงอย่างปลอดภัยและขณะนี � Ethereum
มาพร้อมกับความสามารถในการทําสินค้าเสมือนจริงควบคู่ ไปกับสกุลเงินเสมือนซึ�งจะตัง� ค่า * 900 ล้านเหรียญสหรัฐเสมือนสินค้าสีดาํ
ตลาดปลอดโปร่งและนํ าไปสู่ความน่ าเชื�อถือของการรวมสินค้าแบบเสมือนแบบไม่รวมศูนย์ ในสัดส่วนที� ไม่เคยปรากฏมาก่อน
Challenges – Inter-operable or Bust!
อุปสรรคที� ใหญ่ ทีส� ุดเพื�ออํานวยความสะดวกในการขยายตัวของเศรษฐกิจสินค้ าเสมือนจริงไปส่ ูศักยภาพของพวกเขาอย่ างเต็มรูปแบบใน Blockchain คือการออกแบบเกมแบบแยกส่ วน
� สําหรับแรงงานที�จําเป็ นในการปล้นหรือผลิตสินค้า
การแบ่งส่วนจะนํ าไปสู่การสร้างรายการ tokenized ที�จะมีเฉพาะในเกมที�พวกเขาได้รบั การออกแบบซึ�งจะ จํากัด ตลาดที�อาจเกิดขึน
ิ
�
�
นี จะเป็ นเหมือนการทํารถหรือนาฬกาที ใช้งานได้เฉพาะในประเทศฝรัง� เศสและเป็ นเพียงไร้ประโยชน์ ในเยอรมนี
เรายอมรับว่าในโลกแห่งความเป็ นจริงแอปเปิ � ลเป็ นแอปเปิ � ลโดยไม่คาํ นึ งถึงประเทศใดในโลกที�คณ
ุ อยู่และจะให้คณ
ุ ค่าทางโภชนาการในทุกที�ท�คี ณ
ุ กิน
� ดินทั�วไประหว่างผู้พัฒนาเกมและผู้ ใช้ ในการสร้างและใ
เพือ� ให้บรรลุข้อตกลงเดียวกันนี � ในโลกเสมือนและโลกดิจิทัลซึ�งจะเป็ นรากฐานสําหรับการประหยัดสินค้าในโลกเสมือนอย่างแท้จริงเราต้องพบกับพืน
นขณะเดียวกันก็หลีกเลีย� งข้อ จํากัด ที� ไม่จําเป็ น

*Researchgate. 2006.
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� ให้มีความซับซ้อนมากขึน
� เนื� องจากผู้ ใช้มีอารมณ์ ท�ีสาํ คัญ
“โลกแห่งความเป็ นจริงได้พัฒนาขึน
และความคุ้มค่าทางการเงินต่ออวตารของพวกเขา”

การกระจายอํานาจและความโปร่งใส - ความต้องการที�เป็ นธรรมสําหรับการเล่นอย่างเป็ นธรรม
โครงสร้างทางสังคมและการเมืองภายใน MMORPGS และ Virtual Worlds
� ให้มีความซับซ้อนมากขึน
� เนื� องจากผู้ ใช้มีอารมณ์ และความคุม้ ค่าทางการเงินที�มีนัยสําคัญที�เกี�ยวข้องกับอวตารของพวกเขาสินค้าเสมือนจริงและแม้แต่ โลกภายในบ้านของพวกเขา
ได้พัฒนาขึน
� สําหรับความโปร่งใสในการออกแบบเกมและความสมดุลรวมทัง� การกระจายอํานาจของสระว่ายนํ �าและความต้องการในการจัดการประชาธิป ไตยของสินทรัพย์และการพัฒ
เป็ นผลให้มีความต้องการที�เพิ�มขึน
นา ความต้องการเหล่านี �สามารถจัดการกับข้อตกลงที�ชาญฉลาดในการระงับ Ethereum ได้

ตัวอย่าง Schematic: สัญญา Monster สมาร์ท
� เพื�ออํานวยความสะดวกในการแปลผลแบบเบ็ดเตล็ดในการดําเนิ นการเกมกับ blockchain
นี� คอื ตัวอย่างหนึ� งของสัญญาสมาร์ทโอเพนซอร์สจํานวนมากที�จะสร้างขึน
Features:
• Open source
• Fully integrated into NEVERDIE API & SDK
• Smart Contract templates provided for developers
• Completely transparent decentralized looting
• Skill based gameplay
• Inter-operable & cross platform compatible
• Auto conversion of gameplay actions into blockchain actions

Copyright ©2017 Neverdie Studios, Universal Studios and The Ethereum Foundation. Information contained with this document is provided in
good faith with all copyright and trademarks acknowledged. Third party market research is provided copyright their respective organizations
and is based on data collected to verify industry claims, market research, provide independent valuation, and the confirmation of security, accreditations, certification, IP, patents and trademarks.
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ระบบ

� ฐานที�สร้างรายได้ที�จําเป็ นสําหรับการเล่นเกมบนบล็อกเกอร์
“ให้ โครงสร้างพืน
Ethereum”

Neverdie Coin & Teleport �งก์ชันการทํางาน

ระบบ– NEVERDIE Coin and Teleport token:
� ฐานทางเศรษฐกิจสําหรับความเป็ นจริงใหม่ที�ยั�งยืน
ระบบนี �เป็ นโครงสร้างพืน
� ไซเบอร์สโตร์บล็อก ฯลฯ
มนุ ษย์อาศัยอยู่ ในช่วงเวลาทีม� ีการลงทุนในเครือ� งมือหลายพันล้านดอลลาร์เพื�อสร้างความเป็ นจริงใหม่อันน่ าทึ�งรวมถึงความเป็ นจริงเสมือนความเป็ นจริงที�เพิ�มขึน
เป็ นต้นโอกาสทีด� ี ในการใช้งานสําหรับนั กพัฒนาซอฟต์แวร์จะย้ายออกจากรูปแบบธุรกิจของผู้บริ โภคเป็ นศูนย์กลาง Peer to Peer
โมเดลธุรกิจทีผ� ู้เข้าร่วมทุกคนสามารถได้รบั ค่าเวลาทักษะและความคิดสร้างสรรค์
เพื�อให้เป็ นรากฐานของระบบ Peer to Peer ใน Virtual Worlds และไซเบอร์สเปซที�มีการใช้งานร่วมกันต้องมีการตกลงร่วมกันโดยทุกฝ่ ายในการสร้างรายได้จากระบบหลักบางอย่าง
ตัวอย่างเช่นหากผู้ ใช้สามารถโบกไม้กายสิทธิ�มายากลในโลกเสมือนหรือเกมเพื�อสร้างสิ�งที�ตอ้ งการได้จะไม่มีการซือ� ขายกับผู้ ใช้รายอื�น
ความสนุ กของเกมคือการเผชิญกับความท้าทายพยายามที�จะล้มเหลวลองอีกครัง� เพื�อให้ประสบความสําเร็จเพื�อความคืบหน้ าในการค้นพบเพื�อปลดล็อกให้ชนะเพื�อค้นหาความท้าทายใหม่ ๆ
และแชร์การผจญภัยกับผู้เล่นคนอื�น ๆ

ในการสร้างเกมและโลกที�คณ
ุ สร้างกฎและกติกากําหนดโครงสร้างของเกม
ขณะนี �เรากําลังอยู่ ในช่วงเวลาที�สังคมตระหนั กถึงความจําเป็ นในการสร้างรายได้จากการเล่นเก
มทีด� ม�ื ดํา�
� ฐานหลักที� ได้รบั การจัดอันดับไว้ ในกฎของการออกแบบเกมส่วนใ
เมื�อเริม� ต้นด้วยโครงสร้างพืน
หญ่เราสามารถผสานรวมโลกหลากหลายผ่านกลไกโทเค็นที�จะใช้ ในเกมส่วนใหญ่ ในยุคถัดไปแ
� ฐานนี � แต่ ไม่สร้างรายได้.
ละรวมเข้ากับเกมที�มีอยู่ ใน�จจุบัน โครงสร้างพืน

NEVERDIE COIN
Exchange Symbol: NDC
Total Supply: 400,000,000
Decimals: 18
ICO Price: $0.25 USD

TELEPORT TOKEN
Exchange Symbol: TPT
Total Supply: 10,000,000,000
Decimals: 18
ICO Price: $0.10 USD

ิ พิเศษและตําแหน่ งใหม่ทันที
เหรียญ NEVERDIE และ�งก์ชัน Teleport ! ซือ� ชีวต
วัตถุประสงค์ของ NEVERDIE Coin และ Teleport Token คือการเปลีย� นกลไกการซือ� ชีวติ ใหม่ ในเกมหรือเดินทางภายในเกมหรือระหว่างเกมกับยูทิลิตท
ี � ี�ตอ้ งการโทเค็นสากล ด้วยจํานวน
�
จํากัด ของโทเค็นในการไหลเวียนโลหิตโทเค็นอรรถประโยชน์ เหล่านี �จะได้รบั ค่าตามธรรมชาติเนื� องจากความต้องการใช้งานเหล่านี �เติบโตขึน
โทเค็นจะถูกนํ ามาใช้ ในแต่ละครัง� ที�มีการใช้งานภายในเกมและแบ่งออกเป็ นส่วนหนึ� งของการออกแบบข้อตกลงแบบสมาร์ทและ API
เป็ นชิน
� ส่วนที�ถูกปล้นใหม่ทําเหมืองแร่หรือเก็บรวบรวมและสร้างใหม่ดว้ ยทักษะของผู้เล่นเพื�อให้สามารถซือ� ขายระหว่างผู้เล่นและใช้ อีกครัง�
ซึ�งจะเป็ นการสร้างจุดเริม� ต้นแบบเบ็ดเสร็จสําหรับทุกประเทศในเกมเนื� องจากผู้เล่นจะต้องเก็บเกี�ยวและแลกเปลี�ยนความสัมพันธ์ระหว่างวัตถุดบิ เสมือนจริงเพื�อจ่ายเงินสําหรับชีวติ ใหม่หรือกระโดดระหว่า
งเกม เนื� องจากโทเค็นแต่ละตัวถูกใช้ผ่านยูทิลิตสี � ่วนหนึ� งส่วนใดของโทเค็นจะได้รบั มอบหมายให้ผู้พัฒนาเกมเป็ นรายได้จากการดําเนิ นงานและเข้ากองทุนอื�น ๆ
เปอร์เซ็นต์ของแต่ละโทเค็นที�บริ โภคจะถูกเผาผลาญซึ�งจะเพิ�มมูลค่าที�แท้จริงของโทเค็นด้วยเนื� องจากจํานวนที�หมุนเวียนลดลง.
กลศาสตร์อธิบายได้ถูกนํ าไปใช้นับหมื�นครัง� ในโลกเสมือนจริงและเกมต่างๆ แต่ก็ ไม่เคยเป็ นสัญญาณที�สามารถใช้งานร่วมกันได้ซึ�งสามารถซือ� ขายได้แบบ peer to peer ใน blockchain
และสูตรสําหรับการรวบรวมทรัพยากรและงานหัตถกรรมจะนํ าไปสู่ความเป็ นจริง เศรษฐกิจโปร่งใสเงินสดเขียนด้วยสัญญาสมาร์ทที�เหมาะสมยุตธิ รรม

#gamechanger

Copyright ©2017 Neverdie Studios, Universal Studios and The Ethereum Foundation. Information contained with this document is provided in
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VIRTUAL INFRASTRUCTURE
“We’ve created an inter-operable
p2p virtual goods economy.”

� ฐานเสมือนจริง
NEVERDIE โครงร่างโครงสร้างพืน
� ฐานเสมือนจริง ! ความต้องการเสมือนต้องการโครงสร้างพืน
� ฐานเท่าที�ความเป็ นจริง...
โครงสร้างพืน
ทีร� ากฐานของโลกดิจิทัลเป็ นกลศาสตร์เกมบางอย่างซึ�งสามารถพบได้ ในเกือบทุกโลกและทุกมิติ เหล่านี �รวมถึงกลไกของการตาย (ฟื � นหรือเริม� ต้น) และการเคลื�อนไหวหรือการขนส่ง
โดยเลือกทีจ� ะสร้างรายได้จากกลศาสตร์เหล่านี � ในรูปแบบทีร� วมผู้ ใช้และคํานึ งถึงเวลาและทักษะของผู้ ใช้เป็ นไปได้ทีจ� ะสร้างระบบการทํางานของผลิตภัณฑ์ทม�ี ีการทํางานร่วมกันระหว่างระบบ
� ๆ ส่วนหนึ� งของการออกแบบเกม
P2P เสมือนจริงซึ�งสามารถขยายขอบเขตการเล่นเกมได้มากทีส� ุดโดยไม่ตอ้ งมีข้อ จํากัด ในเรือ� งอืน
คุณค่าของการบรรลุข้อตกลงนี � ในช่วงเริม� ต้นของการพัฒนาเกมบนบล็อกสล็อตคือการสนั บสนุ นการนํ าเกมใหม่ ๆ
� ในการเล่นเกมตลอดเวลา
มาใช้มากเนื� องจากผู้เล่นสามารถแตะลงไปในระบบเศรษฐกิจที�ชีแ� จงได้ทันทีและได้รบั ความคุม้ ค่ามากขึน
� ลากหลาย นอกจากนี �ยังจะทําให้อายุการใช้งานของ Avatar
ก่อนด้วยความสามารถในการค้ามูลค่าของทักษะของพวกเขาในหลากหลายเกมทีห
� และระบบการสร้างรายได้แบบครบวงจรสําหรับเกมทัง� หมดที� ใช้ระบบนี �
ยาวนานขึน
ด้านล่างเราแสดงการสร้างรายได้จากการใช้ชีวติ พิเศษในตลาดสินค้าเสมือนจริงมูลค่า 1 ล้านล้านดอลลาร์ ในปี 2022

1982

2022

$11.8 BILLION

$1 TRILLION

VIDEO GAMES INDUSTRY

IN VIRTUAL GOODS

TOKEN HOLDER YIELD
PLAYER LOOT POOL
GAME DEV GRANTS
DEVELOPER ROYALTY
(see token revenue splits for details)

MILLIONS OF PLAYERS

1 BILLION PLAYERS

PLAYERS GOT $0.00

$15 BILLION IN
GAMIFIED WAGES

$8 BILLION

IN QUARTERS PAID TO ARCADES

$100 BILLION

IN NDC PAID FOR LIVES
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ภาวะโลกร้อน

� ฐานที�สร้างรายได้ที�จําเป็ นสําหรับการเล่นเกมบนบล็อกเกอร์
“ให้ โครงสร้างพืน
Ethereum”

Gamified Jobs Vs. Basic Income

แบบจําลองทางธุรกิจที�ยิ�งใหญ่ที�สุดใน�จจุบันคือสิง� ที�ช่วยให้คนทั�วไป
เป็ นสิ�งจําเป็ นใน�จจุบันเพื�อทําลายรูปแบบธุรกิจที�ล้าสมัยที�มีอยู่เพื�อรับมือกับความท้าทายระดับโลก
เกมวิดี โอเป็ นอุตสาหกรรมที�มีมูลค่าหลายพันล้านดอลลาร์ซึ�งทักษะผู้เล่นส่วนใหญ่ ไม่ ได้รบั รางวัลยกเว้นการแข่งขันอี - สปอร์ต ในขณะที�สังคมกําลังค้นหางานใหม่เพื�อทดแทนผู้ท�สี ูญเสีย AI
� เต้นในขณะเดียวกัน
และหุ่นยนต์เป็ นเหตุผลที�จะสร้างงานที� ใช้ทักษะวิดี โอเกมที�มนุ ษย์พัฒนามาตัง� แต่เด็กอย่างมากเพราะจะทําให้สังคมมีส่วนร่วมและตืน
การสร้างตลาดระดับโลกที�เต็มไปด้วยโอกาสที�มีอุปสรรคที�ตาํ� มากสําหรับการเข้ามาสําหรับทุกคนในโลกแห่งความเชื�อสีหรือภูมิหลังทางเศรษฐกิจใด ๆ
ใครจะสามารถซือ� เกมได้หากไม่มี ใครทําเงินได้?
� ฐานซึ�งบางคนอาจคิดไม่ถึงทศวรรษที�ผ่านมา
Bill Gates, Elon Musk, Stephen Hawking และ Mark Zuckerberg กําลังปกป้ องความคิดเรือ� งรายได้ขน
ั � พืน
�
�
�
แต่รายได้ขน
ั � พืนฐานเป็ นทีคาดการณ์ ไว้อย่างแน่ นอนในขอบฟ้ าทั�วโลกซึงรัฐบาลหลายแห่งกําลังทดลองด้วยความคาดหวังว่าจะมีแรงงานเหลือใช้จํานวนมาก
� ฐานจะให้ความจําเป็ นขัน
� ฐานเท่านั �นสร้างความต้องการที�ดสี ําหรับงาน gamified ที�จะ guarantee ว่าโอกาสทางเศรษฐกิจอยู่เสมอเพียงการกดแป้ นพิมพ์ออกไป
แต่รายได้ขน
ั � พืน
� พืน
� ตํา� สําหรับงานนอกเวลาที�ปรับขนาดได้แล้วซึ�งช่วยให้ทุกคนที�มีเครือ� งคอมพิวเตอร์สามารถรับรายได้
ภายในโลกเสมือนจริงของ ROCKtropia NEVERDIE ได้ดาํ เนิ นการงานค่าแรงขัน
50 เซนต์ตอ่ ชั�วโมง 50 เซนต์ตอ่ ชั�วโมงสูงกว่าค่าแรงขัน
� ตํา� ในหลายประเทศทั�วโลก ค่าจ้างขัน
� ตํา� ในคิวบาคือ 0.05 เซนต์ตอ่ ชั�วโมง *
และคิวบาบางคนกําลังหางานจ่ายเงินที�ดขี น
ึ � ในความเป็ นจริงเสมือนและเข้าร่วมโครงการ NEVERDIE ในโรมาเนี ยอัตราค่าจ้างขัน
� ตํา� คือ 2
เหรียญต่อชั�วโมงและงานที�มีการเล่นเกมและหนั งสือเสริมช่วยเพิ�มรายได้เสริมและพิสูจน์ ให้เห็นว่าน่ าสนใจเป็ นอย่างมากในการหาโอกาส
*https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_minimum_wages_by_country

*Wage difference when working inside ROCKtropia as of 2017

Cuba

All listed countries have
citizens with the means
and technical capabiliy to
connect to ROCKtropia
and work in VR.

South Africa

India

Mexico

Kenya

Russia

Ukraine
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สิง� ที�เป็ นประโยชน์ ทางเศรษฐกิจทั�วโลก
� ฐานของโลกเสมือนโลกที� ได้รบ
“โครงสร้างพืน
ั การสร้างรายได้จะช่วยผลักดันการใช้
งาน Ethereum Blockchain
อย่างรวดเร็วโดยการสร้างงานที�มีการตรวจสอบ”

แรงจูงใจทางเศรษฐกิจ ! หากคนไม่สามารถจะซือ� เกมแล้วจ่ายให้เล่นและสร้างเศรษฐกิจ!Monetized Virtual World infrastructure will drive rapid
adoption of the Ethereum blockchain through the creation of gamiﬁed Jobs.

SPLIT รายได้ TOKEN
EXAMPLE NDC/TPT REVENUE FROM TOKEN
CONSUMPTION
นั กพัฒนาซอฟต์แวร์
เติมสระว่ายนํ � า
Game Dev Grant Fund
เติมเต็มสระว่ายนํ � างาน VR
VR Gov Operation
ผลตอบแทนผู้ถือ Token
Blockchain Costs / Misc
ALL % ESTIMATES ARE SUBJECT TO ADJUSTMENT
� ซึ�งจะส่งผลลบต่อตลาดแรงงานมากขึน
�
�จจุบันโลกกําลังประสบกับความก้าวหน้ าในระบบ AI และหุ่นยนต์ท�ท
ี วีความรุนแรงขึน
นอกจากนี �แหล่งพลังงานยังอยู่ ในเส้นโค้งที�ชีแ� จงซึ�งจะช่วยลดค่าครองชีพ
อย่างไรก็ตามเพื�อสุขภาพของมนุ ษย์จําเป็ นที�จะต้องเป็ นบุคคลที�มีประสิทธิผลในสังคมและพัฒนาทักษะความสามารถและการแข่งขัน
นั บตัง� แต่เริม� เล่นเกมทําให้มนุ ษย์มีความสามารถในการฝึ กฝนโลกแห่งความเป็ นจริงและผลักดันขอบเขตส่วนบุคคลที�ผ่านมาได้
โดยเฉพาะอย่างยิ�งในศตวรรษที�ผ่านมาอุตสาหกรรมทัง� หมดได้มีการพัฒนาเกี�ยวกับเกมบอลและกีฬาอื�น ๆ
เมื�อมนุ ษย์มีความจําเป็ นน้ อยลงในการทํางานในงานทางโลกเพื�อสนั บสนุ นอุตสาหกรรมการกีฬาและเกมจะช่วยให้คนสามารถพัฒนาและเติบโตและหาโอกาสทางเศรษฐกิจได้อย่างต่อเนื� อง
สี�สิบปี ที�ผ่านมาได้เห็นการเปลี�ยนแปลงครัง� ใหญ่จากเกมทางกายภาพไปเป็ นเกมอิเล็กทรอนิ กส์และทําให้ โลกนี �มีพนั กงานที�มีทักษะการเล่นเกมจํานวนมากที�สามารถผลักดันเศรษฐกิจการค้าขา
ยเกมทั�วโลกทิง� AI และหุ่นยนต์เพื�อจัดการกับแรงงานที�มีอยู่จริงและซํา� ซ้อน จําเป็ นต้องจัดหาอาหารที�พักพิงและสิ�งจําเป็ นอื�น ๆ
ผู้เล่นใหม่จะได้รบั การส่งเสริมให้เล่นเกมพร้อมกับรอบการพัฒนาเกมกับทัง� นั กพัฒนาซอฟต์แวร์และนั กเล่นเกมด้วยการพิจารณาเวลาและค่าใช้จ่ายที�เท่ากัน
วิธีนี�จะช่วยเร่งการยอมรับแพลตฟอร์ม Ethereum Blockchain
โดยนั กเล่นเกมซึ�งจะดึงดูดเงินทุนทีม� ีความหมายให้แก่นักพัฒนาซอฟต์แวร์เพื�อเข้าถึงกลไกการระดมทุนของกลุ่มที� ได้รบั การกระจายอํานาจเงินเหล่านี �จะดึงดูดนั กพัฒนาเกมที�กําลังหาแพลต
ฟอร์มหรือสร้างรายได้อย่างรวดเร็ว ระบบทีจ� ะเคาะออกหรือมากกว่าอิ�มตัว
การเพิ�มทุนในตลาดที�เพิง� ประสบความสําเร็จในการสร้างโทเค็นใหม่ที� ได้รบั การสนั บสนุ นจากชุมชน ETHEREUM
ที�กําลังเติบโตจะเป็ นแรงจูงใจที�มหาศาลในการสร้างเกมและเล่นเกมบนบล็อกระทึกขวัญโดยเฉพาะอย่างยิ�งเมื�อผู้เล่นสามารถได้รบั โทเค็นผ่านงานที�มีลิขสิทธิ�และการทําเหมืองแร่แบบมีระบบ
� ฐานหลักของแกรมมี�มิวนิ คเนื� องจากจะเป็ นแรงกระตุน
ไม่ควรละเลยความสําคัญของการสร้างรายได้จากโครงสร้างพืน
้ ให้นักพัฒนาซอฟต์แวร์สร้างเนื �อหาที�มีการทํางานร่วมกันและการออกแบบเ
กมที�จะช่วยให้สามารถใช้งานร่วมกับระบบอวาตาร์ ในหลายกรณี

Copyright ©2017 Neverdie Studios, Universal Studios and The Ethereum Foundation. Information contained with this document is provided in
good faith with all copyright and trademarks acknowledged. Third party market research is provided copyright their respective organizations
and is based on data collected to verify industry claims, market research, provide independent valuation, and the confirmation of security, accreditations, certification, IP, patents and trademarks.
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Super Power ถัดไป

“ขณะทีอ� ีเทอร์เป็ นสกุลเงินและยูทิลิตี � โทเ
ค็นของแชนแนลทีพีทีและ NDC
จะกลายเป็ นสัญลักษณ์ ยูนิเวอร์แซลยูทิลิตี �
สําหรับเล่นเกมบนบล็อกดํา.."

NEVERDIE DIVISION
“ประเทศทั�วโลกของผู้เล่น”

ประเทศสหรัฐอเมริกาของ Blockchain

ผิดพลาด ! การค้นหาบั�กเป็ นส่วนหนึ� งของเกมเลย!
ทีอ� ยู่ ในวัยเด็กของ Ethereum blockchain และมีอุปสรรคทางเทคนิ คมากมายที�จะเอาชนะและเรียนรูเ้ ส้นโค้งที�จะทนต่อการ bootstrapping เป็ นสิ�งจําเป็ นสําหรับ
adopters ต้น
การมีส่วนร่วมของชุมชนผ่านวัฏจักรการพัฒนาและการกํากับดูแลแบบกระจายอํานาจเป็ นสิ�งสําคัญในการส่งเสริมความสัมพันธ์ท�ดี กี ับผู้ถือบัตรทัง� หมดในขณะที�เทคโนโลยีหลักจะบรรลุผลสําเร็
จ การรักษาเงินสํารองที�ดตี อ่ สุขภาพเป็ นสิ�งสําคัญต่อความสําเร็จ
เศษนอกเชน - ประเทศสหรัฐอเมริกาของ Blockchain
� ๆ ทีเ� ป็ นสัญลักษณ์ หรือสินค้าที� ไม่ ใช่ blockchain จะสามารถแลกเปลี�ยนได้สําหรับเหรียญกษาปณ์ NEVERDIE (NDC) หรือ Teleport
ในโลกเสมือนจริงและเกมส์อืน
token (TPT) ตัวอย่างของเรือ� งนี �อยู่ ในโลกเสมือนจริงของเรา ROCKtropia ซึ�งเป็ นโทเค็นรถเก่าซึ�งสามารถพบได้ โดยคนขุดแร่ภายในซากปรักหักพังของ Zombie
ซึ�งเป็ นโทเค็นของรถไฟฟ้ าใต้ดน
ิ เก่าทีส� ามารถพบได้ ในเขตการทําเหมือง Hellish Cyber และชิปควอนตัมซึ�งสามารถ ปล้นจาก AI bots เหล่านี �ถูกล่าโดยผู้เล่นรายใหม่
(ผู้ท�ี ได้รบั ค่าจ้าง 10 เหรียญต่อเดือนเป็ นค่าจ้างที�เหมือนกัน) เนื� องจากสามารถผลิตโดย crafter ลงในส่วนของ tpt
และใช้สําหรับการส่งผ่านข้อมูลได้อย่างรวดเร็วไปยังจุดล่าสัตว์ยอดนิ ยมภายในเกม.
เสนอเหรียญคู่ - สนุ กได้ถึงสองเท่า!

�
ภายใน Virtual Worlds และเกมต่างๆจะต้องเล่นและคืบหน้ า โดยการจัดหาระบบสาธารณู ป โภคส่วนกลาง 2 ระบบที�แยกอิสระซึ�งกันและกันทําให้เศรษฐกิจมีเสถียรภาพมากขึน
นั กพัฒนาเกมส่วนบุคคลจะสามารถแนะนํ าโทเค็นเพิ�มเติมซึ�งจะเพิ�มให้กับระบบเศรษฐกิจเสมือนจริงทั�วโลกโดยมีการใช้งานกันอย่างแพร่หลายในฐานะ NDC และ TPT

Total Coins issued...
NEVERDIE Coin 400,000,000 - Launch Price 25 cents
Launch Market Cap $100,000,000
Teleport token 10,000,000,000 - Launch Price 10 cents
Launch Market Cap $1,000,000,000
10% NEVERDIE Coin & 30% of the total Teleport Tokens offered through the ICO.
NEVERDIE Coin raise - $10,000,000 (capped at) Target $10M
Teleport Token raise - Up to $300,000,000 (capped at) Target $50M

NEVERDIE DIVISION
10% Sold in ICO NEVERDIE coin
10% NEVERDIE Coin Loot Pool Launch Value $10,000,000
10% NEVERDIE Coin Game Development Fund Launch Value $10,000,000
10% NEVERDIE Coin Gamified Jobs Fund Launch Value $10,000,000
5 % VR Government $5,000,000
55 % Reserves & Operations $55,000,000.

Copyright ©2017 Neverdie Studios, Universal Studios and The Ethereum Foundation. Information contained with this document is provided in
good faith with all copyright and trademarks acknowledged. Third party market research is provided copyright their respective organizations
and is based on data collected to verify industry claims, market research, provide independent valuation, and the confirmation of security, accreditations, certification, IP, patents and trademarks.
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TELEPORT DIVISION

“ภายใน Virtual Worlds และเกมต่างๆจะต้องเล่นและคืบหน้ า”

สองสนุ ก!

TWICE THE FUN!

DOUBLE COIN OFFERING
ON 30th JUNE at

GAMELAB 2017
in Barcelona.

TELEPORT DIVISION
30% Sold in ICO TPT coin
10% Teleport Token Loot Pool Launch Value $100,000,000
ร้อยละสิบของจํานวนทัง� หมดของ TPT
ในการไหลเวียนจะถูกสงวนไว้สําหรับสระว่ายนํ �าที�เชื�อมต่อกับสัญญาสมาร์ททําให้ โทเค็นสามารถเก็บเกี�ยวได้ผ่านการเล่นเกมที�มีทักษะ
สระว่ายนํ �าจะได้รบั การเติมเต็มเนื� องจากโทเค็นถูกนํ ามาใช้ผ่านยูทิลิตี �
10% Teleport Token Game Development Fund Launch Value $100,000,000
� อยู่กับระบบการลงคะแนนเสียงแบบ
ร้อยละสิบจะสงวนไว้สําหรับการพัฒนาเกมและกองทุนการซือ� กิจการทีจ� ัดการโดยสัญญาสมาร์ทซึ�งจะขึน
ประชาธิป ไตยทีเ� กีย� วข้องกับผู้ถือโทเค็นทัง� หมด สระนี �จะเติมเป็ นโทเคนถูกบริ โภคโดยยูทิลิตี �
10% Teleport Token Gamified Jobs Fund Value $100,000,000
ร้อยละสิบจะได้รบั การสงวนไว้เพื�อจ่ายค่าจ้างสําหรับงานที�มีการทํางานแบบกามิมีเดียและการปกครอง
สระนี �จะเติมเป็ นโทเคนถูกบริ โภคโดยยูทิลิตี �
5 % The VR Government Endowment Fund $50,000,000
ประกอบด้วยกองทุนเอกพจน์ กองทุนมนุ ษยชาติกองทุนเพือ� การศึกษากองทุนสํารองเลีย� งชีพไอไอแอนด์อาร์ตส์
35% System development, future operations and additional core financing needs
$350,000,000
35% จะถูกสงวนไว้สําหรับการดําเนิ นงานและความต้องการในการหาแหล่งเงินทุนเพิ�มเติม สระนี �จะเติมเป็ นโทเคนถูกบริ โภคโดยยูทิลิตี �
เพื�อให้ครอบคลุมค่าใช้จ่ายในการพัฒนาเทคโนโลยีและการดําเนิ นงานในอนาคต
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API & WALLET DEVELOPMENT
“รูปแบบธุรกิจที�ย�งิ ใหญ่ที�สุดใน�จจุบันคือสิ�งที�ช่วยให้ผู้คนได้รบั ”

Interoperability และการกระจายอํานาจ

Billion Dollar Gamiﬁed Job Fund
� จะมีนัยสําคัญ
หลังจาก ICO เป็ น NDC และ TPT เริม� ทําการซือ� ขายในตลาดหลักทรัพย์แล้วราคาตลาดที�สูงขึน
� เองที�สามารถสร้างขึน
� ได้
ส่งผลกระทบต่อขนาดของการพัฒนาเกมและจํานวนงานที�สร้างขึน
API and Wallet Development

ควบคู่ ไปกับการพัฒนา NEVERDIE Coin และ Teleport API การดําเนิ นการต่อ PAYATAR Wallet
� เพื�อจัดการโทเค็นที�เป็ นตัวแทนของรายการที�สามารถทํางานร่วมกันได้และสร้างฐานข้อมูลสําหรับทักษะทัง� หมดที� ได้รบั รางวัลในทุกแอปพลิเคชัน DApps หรือเกมที� ใช้ NDC และ
จะเกิดขึน
TPT
� จากการเปิ ดตัวการเปิ ดตัว alpha กระเป๋ าสตางค์จะใช้สําหรับลงชื�อเข้าใช้ทันที ในหลายแพลตฟอร์มหรือ
กระเป๋ าสตางค์จะได้รบั การออกแบบใหม่ตงั � แต่ตน
้ รวมถึงข้อเสนอแนะที�สร้างขึน
DApps บนเว็บและจัดเตรียมแดชบอร์ดสําหรับเกมที�มีอยู่ ใน blockchain ซึ�งสามารถเข้าถึงได้จากภายในกระเป๋ าสตางค์
กระเป๋ าสตางค์ NEVERDIE �จจุบันอยู่ ใน alpha ให้มุมมองใหม่ ในมุมมองของ Blockchain ในการเล่นเกมและ Wallet PAYATAR เต็มรูปแบบ

BOOTSTRAPPING
เนื� องจากเราอยู่ ในช่วงเริม� ต้นของแผนยุทธศาสตร์ Ethereum และความท้าทายด้านเทคนิ คจํานวนมากยังคงอยู่ข้างหน้ า จะมีระดับการ bootstrapping
ในขณะที�เรานํ าวิสัยทัศน์ ไปสู่ความสําเร็จ
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THE NEVERDIE SDK/API

“การสือ� สารระหว่าง SDK, API, RAP & NDC Hub
จะเชื�อมโยงแพลตฟอร์มทัง� หมดที�ช่วยให้การทําธุรกรรมผ่านระหว่างแพลตฟอร์มเ
� ”
หล่านี � กับเกม / DApp ที�สร้างขึน

The Neverdie SDK/API System Schematic
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ความเป็ นจริงเสมือนจริงและข้อมูลอุตสาหกรรมเ
กมโกลบอล

“โปร่งใสระบบ inter-operable
� สําหรับตลาดที�กําลังเติบโตอย่างรวดเร็ว
ที�สร้างขึน
ที�หมดความต้องการมัน”

2017-2021 GLOBAL VR INDUSTRY
FORECAST TOWARD 2021

Boxed/Downloaded PC
Browser PC

2016-2020 GLOBAL GAMES MARKET
FORECAST PER SEGMENT TOWARD 2020

Console

VR INDUSTRY

10X

Tablet

Smartphone

TOTAL MARKET

+6.2%

CAGR 2016-2020

GROWTH 2017-2021

� 40% ในช่วงปี พ. ศ.
จํานวน บริษัท ที�ทํางานใน VR เพิ�มขึน
ผู้เผยแพร่เกมแบบเดิม ๆ เช่น Capcom และ Ubisoft ได้เปิ ดตัว VR แบบเต็มรูปแบบเพื�อให้ ได้มาซึ�งตัง� อยู่ ในตอนต้นของ ตลาด.
� เนื� องจากผู้ผลิตเนื �อหาขยายตัวมากกว่าการสร้างรายได้ โดยตรง (กล่าวคือขายเนื �อหาล่วงหน้ า)
ในขณะเดียวกัน บริษัท ด้านการโฆษณาและการวิเคราะห์ VR จํานวนมากก็ ได้เติบโตขึน
� ฐาน VR ทางการเงินที� ไม่รวมศูนย์เพื�อสนั บสนุ นประสบการณ์ ใหม่ ๆ
นี� เป็ นจุดเริม� ต้นที�ดสี ําหรับปี ที�สําคัญต่อไปในการพัฒนาของ VR และแสดงให้เห็นถึงความต้องการที�สําคัญสําหรับโครงสร้างพืน
เหล่านี �
.
Companies working in VR in 2016
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การแข่งขันเวิรล์ WORLD

“In which virtual worlds can you deploy your
NEVERDIE coins and Teleport Tokens?”

เริม� ใช้เหรียญ NEVERDIE ของคุณ
RIGHT NOW สนั บสนุ นอย่างมาก
METAMASK, PARITY & THE MIST
BROWSER

Ethereum Blockchain Gaming
ั การสนั บสนุ นจาก Neverdie Coin และ Teleport Tokens
เกม Virtual Virtual โลกที� ได้รบ
AmeVRica

AsgardVR

Planet ROCKtropia

Token holder crowdfunded games and virtual worlds
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นอกกลไกการผลิตเกมและการพัฒนาสัญญา
SMART
“ด้วยกลศาสตร์เกมที�อยู่นอกร่างกายของโลกผู้เล่นสามารถมีส่วนร่วมกับความมั�นใจอย่างเต็มที� ใน
กิจกรรมที�เลือกและลงทุนด้วยความมั�นใจ”

การพัฒนาสัญญาแบบสมาร์ท - ระบบ MMORPG แบบแยกส่วนแบบโอเพ่นซอร์ส
ระบบเกมหลักของ MMORPG มีความคล้ายคลึงกันมากพวกเขาเกีย� วข้องกับความก้าวหน้ าของสกิลของ Avatar
ด้วยทักษะที� ได้จากการใช้เครือ� งมือหลากหลายชนิ ดเพือ� เลือกอาชีพและภารกิจที� ได้รบั เลือกการล่าสัตว์การรวบรวมทรัพยากรหรือสมบัตแิ ละการทําหัตถกรรมและการซือ� ขายสินค้า
� โดยทั�วไปจะถือว่าความสามารถของผู้เล่นในการใช้เครือ� งมือทีม� ีประสิทธิภาพมากขึน
� ในการค้นหาทรัพยากรทีห
� ายากหรือสมบัติ
ทักษะทีเ� พิ�มขึน
ขณะนี � ในเกม MMORPGS การทรงตัวของระบบเหล่านี �จะซ่อนอยู่และอาจมีการเก็งกําไรโดยฐานผู้ ใช้องค์ประกอบลึกลับมีการสู้รบและความบันเทิงมาก
แต่ ให้คณ
ุ ค่าที�แท้จริงของเวลาและทักษะที�ผู้ ใช้ตอ้ งลงทุนในการซือ� ไอเทมลึกลับ
มักถูกมองด้วยความสงสัยและได้สร้างความต้องการอินทรีย์เพื�อความโปร่งใสของกลศาสตร์การเล่นเกมทัง� หมดเพื�อให้ม�ันใจว่าเป็ นธรรม.
กลศาสตร์การเล่นเกมทัง� หมดข้างต้นมีหลาย�จจัยที�จะทําให้ ได้ผลลัพธ์
� อยู่กับการเล่นเกมที�เฉพาะเจาะจงที�มีส่วนร่วม.
�จจัยต่างๆอาจรวมถึงทักษะและคุณลักษณะของอวตารสถิตอิ ุปกรณ์ ทักษะของผู้เล่นรวมกับ�จจัยภายนอกขึน
กลเม็ดเกมที�คน
ุ้ เคยเหล่านี �จะถูกเขียนลงในสัญญาแบบสมาร์ทเพื�อให้ผู้เล่นสามารถมองเห็นว่าสิ�งใดที�กําลังเผชิญอยู่และเพื�อประเมินโอกาสที�เกี�ยวข้องกับการปล้นสะดมหรือเก็บเกี�ยวได้อย่างเห
มาะสม.
ด้วยกลศาสตร์เกมที�อยู่นอกร่างกายของโลกผู้เล่นสามารถมีส่วนร่วมกับความเต็มใจในกิจกรรมที�เลือกและลงทุนด้วยความซื�อสัตย์.
� เพื�อสร้างระบบ MMORPG แบบโมดูลโอเพนซอร์สที� ได้รบั การสนั บสนุ นโดย blockchain โดยผ่าน API / SDK
สัญญาสมาร์ทของเราจะถูกเขียนขึน
ซึ�งสามารถเชื�อมต่อกับเครือ� งยนต์และแพลตฟอร์มต่างๆ
ความสมดุลของโลกกําลังพัฒนาไปเรือ� ย ๆ และผู้ ใช้ MMORPGS มีความเห็นและเกี�ยวข้องกับทิศทางของการพัฒนาโลกเมื�อพวกเขามีการลงทุนอย่างมากใน avatar ของพวกเขา
นั กพัฒนามักจะพิจารณาฟี ดข้อมูลฟี ดของผู้เล่น แต่ ในท้ายที�สุดจะทําเพื�อความกังวลด้านการเงินของสตูดิ โอเทียบกับมูลค่าของผู้เล่นเวลา
นอกจากนี �ยังสามารถแก้�ญหาได้ โดยการอนุ ญาตให้ผู้เล่นออกเสียงลงคะแนนในเนื �อหาและการพัฒนาระบบโดยใช้รปู แบบธุรกิจที�ทําให้ บริษัท
ต้องเสียค่าลิขสิทธิ�ทงั � หมดระหว่างผู้ ใช้และนั กพัฒนาซอฟต์แวร์เพื�อให้มั�นใจว่าทัง� สองฝ่ ายได้รบั การพิจารณาน้ อยกว่าอีกฝ่ าย
Crowdfunding
ี ี�สุดสําหรับเศรษฐกิจสินค้าที�เป็ นธรรมเสมือนจริงโดยที�ฉันทามติจะกําหนดมูลค่าของทักษะการเล่นเกมและรางวั
การกํากับดูแลแบบกระจายอํานาจและสัญญาสมาร์ทโปร่งใสถือเป็ นรากฐานที�ดท
ล
การทําเหรียญ
แหล่งทรัพยากรที�มีการทดแทนเป็ นจํานวนมากสามารถนํ ามาใช้ประโยชน์ ได้ โดยใช้ระบบผลิตเหรียญเงินซึ�งจะเหมาะสําหรับการผลิตสินค้าเกษตรเสมือนและการเกษตร.
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รัฐบาลแห่งสหประชาชาติ (VR GOVERNMENT)
“การขยายการใช้เงินและกระบวนการกํากับดูแล”

The BoardRoom

The VR Government – NEVERDIE Coin and Teleport token:
� ฐานเพือ� สนั บสนุ นรัฐธรรมนู ญของ Virtual Reality และเป็ นตัวแทนผลประโยชน์ ของผู้ถือบัตรในเวทีการเมืองโลกแห่งความเป็ นจริง
รัฐบาล VR - รัฐบาล VR จะสร้างโครงสร้างพืน
ได้รบั การบริจาค Teleport Tokens และ NDC รวมถึงอีเธอร์ถึง 5 ล้านเหรียญ - นอกเหนื อจากรัฐบาลหลักแล้ว 5 สาขาของรัฐบาลยังจะได้รบั �จจัยการผลิตแบบผสมผสาน
� จะเป็ นดังนี � สาขาที�จะจัดตัง� ขึน
กองทุนเอกพจน์ (Singularity Fund) - เป้ าหมายของ Singularity Fund
คือการลงทุนในการพัฒนาเทคโนโลยี ในอนาคตซึ�งจะส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจของโลกเสมือนสินค้าและสุขภาพและอายุขัยของผู้ถือบัตรทัง� หมด
กองทุน AI - เป้ าหมายของกองทุน AI จะพัฒนา AI ที�จะสนั บสนุ นเศรษฐกิจและปกป้ องเศรษฐกิจและความปลอดภัยของผู้ถือบัตรทัง� หมด
Humanities Fund เป้ าหมายของกองทุนนี � คือเพื�อให้แน่ ใจว่าผู้ถือบัตรทุกคนสามารถลงคะแนนได้ตลอดเวลาเพื�อให้ความช่วยเหลือแก่ทุกคนในโลกแห่งความเป็ นจริงและสนั บสนุ นสาเหตุด้านมนุ ษยธรรม.
กองทุนเพื�อชีวต
ิ � ฐานแก่ผู้ถือบัตรในกรณี ที�มีก
เป้ าหมายของกองทุนนี � คือเพื�อให้ผู้ถือบัตรทุกคนสามารถลงคะแนนเสียงในประเด็นที�เกี�ยวกับการรักษาชีวต
ิ ทัง� หมดในจักรวาลที�รจู้ ักและให้การสนั บสนุ นขัน
� พืน
ารขยายชีวต
ิ ดิจิทัลในอนาคตหรืออัป โหลดข้อมูลทางจิตใจ.
The Arts Fund - เป้ าหมายของกองทุนนี �คอื การสนั บสนุ นศิลปะในเสมือนจริงและการลงทุนในวัฒนธรรม

ESTIMATED USE OF FUNDS RAISED NDC

Development Costs

Target Raise: $10,000,000
Capped at: $10,000,000

Target Raise: $50,000,000
Capped at: $300,000,000

Operating and Reserves

ESTIMATED USE OF FUNDS RAISED TPT

Loot Pools
Game Dev Fund

VR Jobs

VR Gov

Mergers & Acquisitions

Development Costs
Operating & Reserves
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การพัฒนาและ
Roadmap
“อนาคตของการเล่นเกมและ VR
มีขนาดใหญ่มากในความเป็ นจริงตลาด VR
ทั�วโลกมีการตัง� ค่าให้คูณ 10 เท่าภายใน 4 ปี ”

การพัฒนาเกมใหม่กับการมีสว่ นร่วมในเกมที�มีอยู่
� ิ ยมมากอยู่กับชุมชนที�หลงใหล แต่บางรุน
่ ธุรกิจสําหรับเกมเหล่านี �ล้าสมัย API / SDK
ความหลากหลายของเกมทีน
ของเราจะช่วยให้ประเทศเศรษฐกิจเกมที�มีอยู่เดิมได้รบั การออกแบบมาให้ทํางานร่วมกับ NDC และ TPT
ซึ�งจะเชื�อมโยงเนื �อหาเกมที�มีอยู่จํานวนมากและฐานผู้เล่นขนาดใหญ่เข้ากับกลุ่มเป้ าหมาย Ethereum.

Road Map

Game developers
funded by treasury!

AmeVRica & AsgardVR
Dev begins

NEVERDIE Coin game
engine API

Payatar Wallet
and API

Partnerships and
Acquisitions

ICO Completion

Game Crowdfunding
and governance
smart contracts

Smart contract
development for new
Blockchain games

Teleport token game
engine API

AmeVRica & AsgardVR
design Phase

Addition of Tokens to
popular token exchanges

Token Launch

รอบการขาย
ในกรณี ที�เงินทุน NEVERDIE Coin และ Teleport Token
ได้รบั การสนั บสนุ นอย่างเต็มที�ก่อนวันเปิ ดตัว ICO
� ิ ยมโดยเร็วทีส� ุดเท่าทีม� ีการแจกจ่า
จะมีการปิ ดการเสนอขายและจะเพิ�มโทเค็นลงในตลาดหุ้นทีเ� ป็ นทีน
ยเหรียญ ICO ทัง� หมด
ความท้าทายเพิ�มเติม
การทําธุรกรรมขนาดเล็กและความสามารถในการปรับขนาดได้ � ฐานเหล่านี �
การแก้�ญหาจํานวนมากในการพัฒนาทั�วชุมชน ethereum ต่อ�ญหาพืน

การพัฒนา NDC และ TPT API
จะเป็ นไปตามเส้นโค้งที�อธิบายได้เพื�อให้เทคโนโลยีของเราได้รบั การออกแบบมาเพื�
อพัฒนาอย่างต่อเนื� องในสภาพแวดล้อมที�มีการเปลี�ยนแปลงอย่างรวดเร็วนี �

DISCLAIMER
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NEVERDIE Coins and Teleport Tokens do not represent
ownership in any real-world companies.
These tokens are designed to activate virtual utilities.

A BILLION JOBS IN VR

“ดูวา่ เราสามารถสร้างขอบเขตใหม่สาํ หรับการจ้างงานแบบดิจิตอลไ
ด้อย่างไร”

Meet

NEVERDIE

Jon ‘NEVERDIE’ Jacobs
ภายใน Entropia Universe Jon สร้าง Avatar NEVERDIE อันเป็ นสัญลักษณ์ และเขากลายเป็ นนั กเล่นเกมรายแรกที�ทําเงินล้านดอลลาร์ภายใน Virtual
World Jon's Club NEVERDIE ทําหนั งสือกินเนสส์ 2008 ของ World Records เป็ นทรัพย์สินทาง�ญญาที�มีคา่ ที�สุด

NEVERDIE Studios
จอนได้ก่อตัง� NEVERDIE Studios และได้รว่ มงานกับ Michael Jackson, Lemmy และ Universal Studios รวมทัง� นํ า ROCKtropia, KING
KONG และ THE THING ไปสู่ความเป็ นจริงเสมือนจริง
สตูดิ โอของ NEVERDIE ได้พัฒนาและดําเนิ นงาน ROCKtropia Virtual World ซึ�งเป็ นเกม MMORPG แบบแรกและแบบ MMORPG
ที�สามารถทําลายรูปแบบธุรกิจเกมที�มีอยู่ทงั � หมดได้ โดยการจัดหางานที�มีคา่ ใช้จ่ายอย่างแท้จริงซึ�งจะจ่ายเงินให้ผู้ ใช้ 10 เหรียญต่อ เดือนที�จะเล่น

President of Virtual Reality
ในปี พ. ศ. 2516 จอนได้รบั เลือกตัง� เป็ นประธานาธิบดีคนแรกของ Virtual Reality โดยมีภารกิจในการสร้างงานหนึ� งพันล้านตําแหน่ งใน VR.

NEVERDIE Coin and Teleporter Token
� ฐานเพื�อสนั บสนุ น
ในปี พ. ศ. 2560 จอนได้เปิ ดตัว PAYATAR Wallet - โครงสร้างพืน
NEVERDIE Coin และ Teleporter Token ในส่วนที�เป็ น Ethereum blockchain
เพื�ออํานวยความสะดวกในการสร้างประชาธิป ไตยในโลกเสมือนจริงและพัฒนาแพลตฟอร์มเกมข้ามแพลตฟอร์มและ DApps รวมถึง ROCKtropia และ AmeVRica
ที�กําลังจะมาถึงเพื�อผลักดันการเติบโตของเศรษฐกิจสินค้ามูลค่ากว่าล้านล้านดอลลาร์
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COVERAGE
“See what the press are saying all over the world about
Cyber Currencies with Artificial Reality Gaming.”

NEVERDIE IN THE PRESS

Currently we are engaging the public to be pro-active in the battle to prevent AI and
robotics from making humans redundant, we are doing this through the creation of
gamiﬁed minimum wage VR jobs that employs gamers to hunt AI to prevent bots from farming in virtual economies. I think we can afford to let AI and robots do our labor in reality but I
don’t think we want them playing our games for us.” – Jon NeverDie Jacobs via interview with
Coinshedule Blog
“NEVERDIE - Names you need to Know in 2011.”
Forbes Magazine
“NEVERDIE, a legendary adventurer, celebrity, and fabulously wealthy entrepreneur in the
online world.”
Reuters
“The Worlds First Cyber Superstar”
Los Angeles Times
“NEVERDIE to Rock Pop Culture!”
BBC News
“Political innovation can better thrive in open, ﬂuid environments like AmeVRica that nurture
experimentation and collaboration. In any case, the AmeVRica project should yield key insights
into VR’s usefulness as a tool for political and economic change.” – Innovation and Tech today
"Some people are willing to pay real money for certain items, because they do not have the
time to produce a good, just as you can make your own clothes in real life, but you do not have
the time, skill or Interest in producing it yourself.” – Jon Jacobs via El Observador (Spanish)
“First, we need to build an innovative world economy to generate new drivers of growth.
Innovation holds the key to fundamentally unleashing the growth potential. The new round of
scientiﬁc and industrial revolution with Internet at its core is gathering momentum, and new
technologies such as artiﬁcial intelligence and virtual reality are developing by leaps and
bounds,” he said. “The combination of the virtual economy and the real economy will bring
revolutionary changes to our way of work and way of life.” –
President of China via https://uploadvr.com/chinese-president-vr-b20/
Copyright ©2017 Neverdie Studios, Universal Studios and The Ethereum Foundation. Information contained with this document is provided in
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NEVERDIE STUDIOS

“การสร้างสรรค์ผลงานศิลปะการเล่นเกมที� ได้รบ
ั อนุ ญาตและเป็ นต้นฉบับด้วยความ
สมจริงและความสมจริง”

Proven ‘Real Cash Economies’
and Gamified VR Jobs
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Section 1

NEVERDIE
ETHEREUM BLOCKCHAIN GAMING

รับสิทธิ�เข้าถึง Wallet PAYATAR ตอนนี �
อัลฟาการเข้าถึงต้นของเราเปิ ดให้บริการแล้วเพื�อให้มีรปู ลักษณ์ เริม� ต้นในการเล่นเกมจากมุมมองแบบบล็อกและ PAYATAR Wallet แบบเต็มรูปแบบ.
www.neverdie.com
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ICO กฎ

“ความโปร่งใสในทุกเลเยอร์”

ข้อเสนอ NEVERDIE

ICO กฎ
- ในความพยายามที�จะต่อสู้กับโหลดเครือข่ายการซือ� สินค้าทัง� หมดจะได้รบั การประมวลผล 24 ชั�วโมงหลังการซือ�
ในแต่ละช่วงเวลา 24 ชั�วโมงอัตราแลกเปลี�ยนจากอีเทอร์ ไปยัง NDC จะถูกเรียกใช้ท�ี Ether high
สําหรับวันเทียบกับ USD เพื�อหลีกเลี�ยงการโหลดเครือข่ายในช่วงเวลาสูงสุดของอีเทอร์เน็ ตในตลาด
- วีอาร์ โกลด์และซิลเวอร์โบนั สจะได้รบั การดําเนิ นการในเวลาเดียวกัน
- สามารถระงับ ICO ได้ตลอดเวลาหากจํานวนเหรียญทัง� หมดเกินกว่าทีก� ําหนด ETH
� การ ICO จะได้รบั การสนั บสนุ นโดยเร็ว ASAP
ทัง� หมดที� ได้รบั หลังจากเสร็จสิน
- เวลา ICO สูงสุดจะถึงวันที� 31 กรกฎาคมหลังจากนั �นจะปิ ดการเสนอขาย
- เราจะแจ้งให้ทราบว่าการแลกเปลีย� นโทเค็นใดจะมี NDC และ TPT ในโอกาสแรก ๆ

Disclaimer: NEVERDIE Coins and Teleport Tokens do not represent ownership in any realworld companies. These tokens are designed to activate virtual utilities.
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