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1. Tokenswim
Ang Tokenswim ay nilikha para sa mga gumagamit ng internet na nakatira sa
labas tradisyunal na imprastruktura ng pagbabangko, pagbibigay sa kanila ng
isang madaling pangkalahatang-ideya sa paraan para kumita ng cryptocurrency
mula sa trabaho, laro at maliit na pamumuhunan na nagbibigay ng kita kahit
hindi kana gumalaw, nang hindi nangangailangan ng anumang bangko bilang
isang middleman.
Halos 2 bilyong tao ang nabubuhay nang walang access sa tradisyunal na
pagbabangko at ang Tokenswim ay isa sa maraming mga proyekto na patuloy
na nagtutulak ng mga bagong solusyon para sa tokenized na ekonomiya, ang
mas makatarungan alternatibo. Pagpopondo ng mga proyekto ay nagmumula sa
pagsubscrib. Ang proyekto ay pinapatakbo ng pangkat ng mga mahilig sa
desentralisasyon at pagsasama sama ng pinansyal, na may background mula sa
marketing, teknolohiya ng blockchain, pananalapi, software at pagbuo ng laro.
Ang dapps lamang na may pinansyal at ang mga insentibo ay nakalista sa
ekonomiya ng token dashboard. Ang dapps ay ikinategorya batay sa pinansiyal
na aspeto ng application. Ang Dapps ay nakalista sa NFT (hindi fungible token)
categorya ng mga laro kung saan ang mga manlalaro ay kelangan ng oras para
kumita ng mga ari-arian na maaring ibenta sa bukas na merkado. Ang
Tokenswim ay nakalahok din sa pag-unlad ng mga ganitong uri ng mga laro.
Ang kategoryang Dividends ay nakalagay kung ang manlalaro ay pwedeng
magtaya ng mga token upang makatanggap ng mga dibidendo mula sa
aplikasyon. Ang Tokenswim ay naglilista din ng DeFi na produkto,
desentralisadong palitan at mga aplikasyon kung saan maaaring bantayan ang
mga manlalaro mula sa nilalaman.
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Ang Tokenswim ay kumukuha ng bounties campaigns mula sa lahat ng mga
pangunahing platform ng bounty tulad ng Bounty0x, BountyHub, BountyHunters
at Bitcointalk. Nagbibigay ito sa manlalaro ng isang mahusay na
pangkalahatang-ideya ng lahat ng mga nangungunang bounties na may
patunay at nasuri namin
pangkat due-diligence. Ang mga airdrops ay nakacategorya batay sa kung paano
mag-sign up para sa airdrop, alinman sa pagrerehistro mula sa Telegram bots,
mga third-party na serbisyo, may hawak na tiyak pag-aari atbp.
Ang site ay pwedeng puntahan sa pamamagitan ng censorship resistant domains
tulad ng tokenswim. zil at tokenswim. crypto habang 2020. Ang pangunahing
layunin ng proyektong ito ay upang ganap na madesentralisado ang lahat ng
mga ibinigay na serbisyo at maging isang mahalagang kontribusyon sa sa
ecosystem ng blockchain.
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2. Multichain forums & NFT avatars
Ang Tokenswim ay maglulunsad ng isang forum para sa mga token economy
users na ganap na gumagamit ng teknolohiyang blockchain para sa lahat ng
mga pag-aari. Upang lumikha ng mga thread at mga post sa forum, ang mga
gumagamit at kailangan pumerma gamit ang kanilang cryptocurrency wallet
(dapp browser/plugin extension). Walang middleman ang nag-iimbak ng
anumang mga e-mail, password at iba pribadong user data.

Ang mga gumagamit ng parehong uri ng blockchain ay maaaring mag-tip sa
bawat isa sa anumang uri ng token. Lahat ng mga tip ay ipinadala nang direkta
sa pagitan ng mga gumagamit. Ang mga avatar na ginamit sa mga forum ay
pagmamay-ari ng mga gumagamit (hindi fungible token) na maaaring ipagpalit
sa bukas na merkado.
Ang mga gumagamit ay maaaring pumili ng mga NFT na nais nilang gamitin
bilang mga avatar. Ang mga Avatar na inisyu ng Tokenswim ay maaaring mabili
kasama ang TKS. Susuportahan ng forum ang mga gumagamit mula sa mga
pangunahing network ng blockchain tulad ng Ethereum, EOS, Tron, NEO, IOST
at Blockstack. Malapit ng magagamit ang mga forum.
Ang Tokenswim ay maglulunsad ng isang pre-sale ng mga avatar bago ilunsad
ang mga forum. Gumagamit ang mga avatar ng ERC-721 standard na kontrata
ng Ethereum at pwede na syang ipagpalit sa desentralisadong merkadong mga
lugar tulad ng OpenSea at Auctionity. Ang pre-sale ay magiging eksklusibo na
magagamit sa Mintbase.io. Ang lahat ng uri ng NFT na nakalista sa OpenSea ay
maaaring magamit bilang mga avatar sa forum ng Tokenswim. Gayunpaman,
ang mga sariling koleksyon ng avatar ng Tokenswim ay mahirap makuhang
mag-aari. Hanggang 300 na mga avatar ay gagawin para sa bawat koleksyon.
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3. Authentic reviews

Ang Tokenswim ay ang umnang listahan ng serbisyo na nag-aalok ng mga
pagsusuri na batay sa blockchain ng mga proyekto. Ito ay nangangahulugan na
ang lahat ng mga komento at mga pagsusuri ay dapat na pinirmahan ng
nagmamay-ari ng cryptocurrency wallet, upang maipakita sa website. Ang
solusyon na ito ay ipinatupad upang mabawasan ang dami ng mga mapanlinlang
at pekeng mga pagsusuri. Kung ang isang gumagamit ay may isang
pambihirang pag-aangkin, ang kahit na sino man ay maaaring mapatunayan na
ang gumagamit ay may kaugnayan sa application. Sa ilalim ng isang malawak
na pagpapakita sa kung paano malalaman ng isang gumagamit ang pagiging
tunay ng pagsusuri na nakaalis na sa website.
Ito ay isang commento na nakalista sa Trust Dice’s dapp

Mula sa address ng may-akda, maaari nating kumpirmahin na nakukuha ang mga
dibidendo:

This is a post-bounty review that has been left on Pixby’s bounty listing on Tokenswim:
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Mula sa address ng may-akda, maaari nating kumpirmahin na natanggap ang mga token
ng Pixby:

Ito ay isang komento na isinulat sa listahan ng dapp ng laro ng NFT ng Footbattle:

Mula sa address ng may-akda, kinukumpirma namin na ang gumagamit ay pinipiga ang
Footbattle NFT
:
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4. Esports
Ang Crypto ay magdadala ng isang bagong henerasyon sa esports. Parehong sa
pamamagitan ng interactive at simulative na mga laro. Ang Tokenswim ay
maglalabas ng crypto isang laro na nakabase sa third-person na laro, na
nakasulat sa JavaScript, na kung saan ay isang kontribusyon sa kasalukuyang
esports cryptocurrency ecosystem. Kasabay ng sariling pag-unlad, ang
Tokenswim ay gumawa ng mga panukala sa pakikipagtulungan sa iba pang mga
proyekto na nangangako na may mga katulad na insentibo para sa susunod na
henerasyon ng esports at crypto.

Ang mga Gamemode na inilaan upang maisama sa laro ay FFA (libre-para sa
lahat), Team Deathmatch, pagkuha ng bandila, Domination. Nagtatampok ang
laro ng muling paggawa ng mga iconic na mapa mula sa mga klasikong pamagat
tulad ng Counter-Strike Go at Call of Duty. desktop browser at isang crypto
wallet lamang ang kailangan para malaro ang laro. inaasahan na mailalabas ang
laro bago matapos ang 2020. Nasa ibaba ang isang rough scratch nitong
gameplay.
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5. TKS
Ang TKS ay pagmamay-ari ng Tokenswim Ulitity Token na pangunahing inilabas
sa pamamagitan ng kontribusyon, Pagsubscrib at paggamit ng iba't ibang mga
desentralisadong aplikasyon. Ang token ay maaaring maging taya upang
makatanggap ng mga rebate sa mga serbisyo at nadagdagan ang mga
gantimpala mula sa mga airdrops na naka-host ng Tokenswim. Maaari ring
magamit ang TKS upang bumili ng mga digital assets at iba pang mga utility sa
mga laro na inisyu ng Tokenswim at mga partnering na proyekto. Ang TKS ay
magkakaroon ng unang in-game na case ng paggamit habang Q2 2020. 10% ng
kabuuang supply ay ilalaan para sa hinaharap na mga proyekto ng dapp. Ang
mga avatar forum na inisyu ng Tokenswim para sa mga account sa Ethereum ay maaaring mabili
gamit ang token.
Ang TKS ay maaaring maiimbak sa isang Ethereum wallet at malayang
maipagpalit sa mga desentralisadong palitan tulad ng ForkDelta at McAfee DEX.
Marami pang palitan ang susuportahan ng palitan ng TKS sa hinaharap. Ang mga
blockchain ay dapat gumawa ng mga trade-off sa pagitan ng seguridad at
halaga ng desentralisasyon para masukat ang ilang mga uri ng aplikasyon. Ang
TKS ay magkakaroon ng interoperability ng cross-chain sa Tron blockchain,
upang paganahin ang mga cases ng paggamit sa anumang uri ng dapp. Ang
mga gumagamit ay maaaring magpalit ng kanilang mga TKS sa pagitan ng
Ethereum at Tron blockchain sa pamamagitan ng atomic swap. Ang token ay
hindi isang seguridad at hindi nagbabayad ng anumang mga dibidendo.Token
allocation.
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Airdrop

10%

Bounty

10%

Mining

30%

Dapp

10%

Founders

15%

Partners

5%

Referral

5%

Reserved

15%
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Ang Tokenswim ay nagpapakilala ng isang konsepto na tinatawag na
"Pagmimina ng subscription", kung saan ang mga gumagamit ay nakakapag
mina ng token sa pamamagitan ng actibong subscripsyon Ang TKS maaaring
minahan sa pamamagitan ng pagbili ng isang aktibong subscription ng
Tokenswim airdrop subscription service. Ang Naminang TKS ay ipapadala sa
wallet ng tagapagsubscrib pagkatapon ng airdrop period. Ang halaga ng mga
naminang tokens ay nakadepende sa dami ng aktibong tagasubscrib.
Halimbawa: Kung 500 mga tagasuskrisyon ang napili para sa unang yugto ng airdrop, ang 0.21
TKS ay ibinahagi sa bawat address.

Ang gantimpala ng pagmimina ay pinutol sa kalahati pagkatapos at bawat ika-6
na buwan. Ang kabuuan ng 1260 TKS ay maaring minahan sa pamamagitan ng
mga subscripsyon.. Staking function sa pagtataas ng mga premyo ay ilalabas
pagkatapos ng ika-anim na panahon. Ang unang Airdrop period ay magsisimula
sa ika una ng January taong 2020.
Airdrop period

Percentage

Total mining reward

Reward pr. period

1.-6. month

50%

630 TKS

105 TKS

7.-12. month

25%

315 TKS

52.5 TKS

13.-18. month

12.5%

157.50 TKS

26.25 TKS

19.-24. month

6.25%

78.75 TKS

13.125 TKS

25.-30. month

3.125%

39.38 TKS

6.563 TKS
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Ang Tokenswim ay muling namimigay ng mga gantimpala mula sa mga dapp,
bounties at airdrops sa mga tagasusbscrib ng subscription airdrop service. Ang
serbisyong ito ay nilikha para sa mga gumagamit na interesado sa pakikilahok
sa mga airdrops at bounties, ngunit hanapin ang proseso na masyadong
nakakalito o aksaya sa oras.

Ito ang kauna unahang Airdrop subscription sa mundo na ganap na
gumagamit ng teknolohiyang blockchain para sa laaht ng mga Subcripsyon at
transaksyon. Nangangahulugan ito na ang kahit na sinuman ay maaaring
tumingin sa Address ng payment at patunayan na ang subscripsyon ng
serbisyo ay tumatanggap ng mga airdtops na ipinangako. Maglalabas din ang
Tokenswim ng ulat ng transparency sa website, pagkatapos ng bawat airdrop
period.

Kapag Bumili ng Subscripsyon, ang gumagamit ay maaring pumili para sa
kasunod na airdrop period, simula sa ika unang araw ng bawat buwan. Ang
Isang Airdrop period ay katumbas ng isang buwan sa kalendaryo, kasunod ng
UTC + 0 timezone. Ang mga TagaSubscrib ay pasimpleng minahan ng TKS sa
pamamagitan ng pagkakaroon ng isang aktibong subscription.

Hindi ginagarantiyahan ng Tokenswim ang anumang kita sa mga tagasubscrib at
hindi mananagot para sa anumang mga pagkatalo sa kontrata o paglabas ng
proyekto. Alam ng mga gumagamit ang katotohanan na ang mga
cryptocurrencies at token ay lubos na pabago-bago ng isip at haka-haka. Ang
serbisyong ito ay nilikha ng demand mula sa mga gumagamit na nais na magenjoy ang parehong mga benepisyo tulad ng mga bounty hunters, nang hindi
gumagawa ng anumang trabaho sa kanilang sarili.

ng proyektong ito ay ilulunsad nang centrally sa una, bago isaalang-alang ang
pagpapatuloy sa anyo ng isang desentralisadong solusyon. Walang garantiya na
ang matalinong mga kontrata para sa tampok na ito ay matapos na bago
matapos ang pagsubok na yugto ng programa ng pagmimina sa subscription.
Pangunahing prayoridad ng Tokenswim ay ang lumikha ng pinakamahusay na
mapagkukunan para sa mga microtasks at monetization sa loob ng tokenized na
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ekonomiya at mga laro na may pinansiyal na insentibo, na ang pangwakas na
layunin ay kumpleto na desentralisasyon. Ang pondo mula sa mga subscription
ay gagamitin sa pagbuo ng mga bagong tampok at solusyon para sa token
economy dashboard at pag-unlad ng laro. Ang TKS ay isang token ng utility na
may mga totoong kaso sa paggamit sa mga aplikasyon. Ang mga tagasuskribi at
maagang nag-ambag ay siguradong lalaki.

6. Roadmap
2019 Q4:
-

Ang unang batch ng TKS na ipinamamahagi sa mga maagang kalahok ng
malaking halaga

-

Ilunsad ang pangalawang yugto ng bounty campaign

-

Bukas ang pagpaparehistro para sa unang airdrop subscripsyon period

2020 Q1:
-

Pangkalahatang pagpapabuti ng site

-

Simula sa unag airdrop subscripsyon period

-

Paglulunsad avatar pre-sale

2020 Q2:
-

Pagpapatupad ng mekanismo ng staking TKS

-

Paglulunsad ng Forum Beta

-

Paglabas ng Game WIP

-

Unang TKS in-game utility

-

Mapupuntahan ang site sa pamamagitan ng mga censorship resistant
domain

2020 Q3:
-

TRX cross-chain interoperability

-

Unang TKS halvenning sa airdrop subscripsyon

2020 Q4:
-

Opisyal na paglabas ng unang dapp game na pinalakas ng TKS

* Maaaring magkaroon ng mga pagbabago.
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