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المقدمة
هذه القصة هي لأولئك الذين يهتمون بفهم اي نوع من منصات التوزيع الرقمي التي نعمل عليها ،ولكنهم يشعرون بالحرج
اثناء قراءة الوثائق الرسمية المكتوبة بـ "لغة سرية" ،نوعا ما .هذه ايضا قصة لأولئك الذين يخلطون بين الكلمات "بلوكشاين  "BlockChainو
"رموز  "Tokensو "برامج الأحالة والتحفيز" ،والتي تبدو غريبة وغير مالوفة وكشعار اكثر منها شيئا اخر .صحيح ان الكلمات المذكورة غالبا ما
ينظر اليها بعدم ثقة من قبل الناس العاديين .هذه قصة نتحدث فيها عن اشياء معقدة بعبارات عادية .اذا كنت قد قرات ورقتنا البيضاء  /ورقة
العمل ،وفكرة منصة العابنا واضحة تماما لكم ،فان قراءة هذه القصة لأ معنى لها بالنسبة لك.
نعمل حاليا على انشاء النظام الأساسي حيث يمكن للمرء تشغيل اي العاب ،ولكن بما ان الألعاب الجماعية عبر الأنترنات  MMOلأ تلقى
الأهتمام اللازم بسبب خدمات التوزيع الرقمي الأخرى ،فسوف نملا هذه الفجوة .الى جانب ذلك ،نحن نركز بقوة على الألعاب الجماعية عبر
الأنترنات  MMOلأنها تتطابق تماما مع المميزات الرئيسية لمنصتنا ،وكذلك لأن  Destiny.Gamesقد انخرطت في مجال العاب الفيديو على
الأنترنات منذ ما يقرب من  10سنوات .نحن نحب الألعاب عبر الأنترنات ونفهم كيفية تطويرها وترجمتها ودعمها ،ونحرص على تحقيق الدخل
من الألعاب والترويج لها.
اليوم يمكن للمرء ايضا التنبؤ بالتطور السريع لمجال العاب العملات المشفرة .رغم ذلك ،لأ يمكن لأحد ان يقول بالضبط ،كيف سيبدو .لكننا
على يقين من ان منصتنا مثالية بالنسبة لهم ،بغض النظر عما ستكون عليه .سنركز بشكل خاص على هذه الألعاب ايضا.
وتتمثل الميزة الأساسية لمنصة التوزيع الرقمية في  Abyssفي توفر برامج احالة تحفيزية ومتعددة المستويات ،مما يتيح للاعبين الحصول على
حصة من مدفوعات اصدقائهم المدعوين ،بالأضافة الى المكافاة على انشاء المحتوى والأنشطة الأجتماعية .ستكون المنصة مثالية لأطلاق
مشاريع الألعاب الجديدة .نحن نقدم للمطورين العديد من فرص ادارة الزوار ،الى جانب العديد من الخدمات الداخلية ،مما يساعد على الترويج
لألعابهم .ستكون ربحية حركة الزوار التي يتم استقطابها اعلى بشكل لأ يقارن من اي وقت مضى .يصبح اللاعب احالة للمطور ،الذي كان
مشروعه الأ ول بعد التسجيل على المنصة .ومنذ ذلك الحين فصاعدا  ،يتلقى مطور البرامج حصة من جميع الدفعات التي يجريها هذا اللاعب
في اي لعبة اخرى على النظام الأساسي (الى جانب سلسلة الأحالة الخاصة باللاعب).
تساعد ميزات النظام الأساسي هذه على تحفيز كل من اللاعبين والمطورين على دعوة المزيد من المستخدمين الجدد في اقرب وقت ممكن.
هذا ونعتقد ،سيساهم في التعميم السريع للمنصة في بيئة اللعبة .سنجعلها ملائمة للجميع ،مع وظيفة لأ تقتصر على المنافسة فحسب بل
ستتفوق على منصات الألعاب الموجودة في السوق.
الفريق وراء هذا المشروع يحب الألعاب ،ويعيش فيها تقريبا .نحن واثقون بما نقوم به ،لأننا نمثل انفسنا الجمهور المستهدف من  .Abyssاذا
كنت قد حاولت في اي وقت اضافة صديق جديد الى  Steamعبر البحث عن اسم المستخدم ،فانك تتفهم المنا ،الذي كان بمثابة حافز
لأنشاء منصة ملائمة وسهلة الأستخدام من اللاعبين ومن اجل اللاعبين.
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السوق والصناعة
توفر ورقتنا البيضاء  /ورقة العمل نظرة عامة مفصلة على صناعة العاب الفيديو بشكل عام ،وقطاع الألعاب الجماعية عبر الأنترنات  ،MMOالى
جانب منصات الألعاب الشائعة على وجه الخصوص .كل هذا مؤكد بالرسوم البيانية والحسابات والمراجع الى المصادر الأولية.
يتم تحديد النقاط الأكثر اهمية ادناه:
• تكبر صناعة العاب الفيديو سنة تلو اخرى؛
• يشهد قطاع الألعاب الجماعية عبر الأنترنات  MMOايضا نموا مطردا.
• منصات الألعاب الحالية شائعة للغاية مع اللاعبين ومطوري البرامج
كل هذا يجعلنا اكثر ثقة باننا نقوم بانشاء منصة سوف تلبي توقعات السوق لسنوات عديدة مقبلة.

تعميم المنصة
لماذا نتوقع جذب جمهور كبير من اللاعبين والمطورين من جميع انحاء العالم في فترة زمنية قصيرة؟ لأن لدينا اجابة على السؤال "لماذا يجب ان
يتم ذلك؟".
ادناه نتخيل حوارا مع  -لأعب ،مطور.

مقابلة مع لأعب
اشعر بشعور جيد بما فيه الكفاية على المنصات الأخرى .كل شيء يناسبني بشكل
؟The Abyssجيد .لماذا يجب ان انضم الى
كل الميزات التي يمكن ان تقدمها المنصات الأخرى .ولكن The Abyssلدى
الربح من دعوة الأصدقاءThe Abyss ،بصرف النظر عن ذلك ،يمكنك ايضا في
وتحقيق مهام المطورين ،وجمع الأنجازات ،وكذلك المشاركة في مختلف الألعاب
والأنشطة الأجتماعية.
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كيف سيساعدني اصدقائي في الحصول على دخل؟

انت تدعو اصدقائك .وهم يدعون اصدقائهم .وهؤلأء بدورهم ،يدعون اصدقاءهم،
الذين يدعون ايضا اصدقائهم لدعوة اصدقائهم  -كل هذا هو سلسلة الأحالأت
الخاصة بك على  5مستويات .بمجرد دفع احد الأحالأت الخاصة بك في اي لعبة،
فانك تحصل على حصة من هذه المدفوعات.

ماذا لو مللت من لعب الألعاب؟ وماذا لو لم ادفع في الألعاب؟

ليست هناك حاجة للعب والدفع .اذا كنت مللت من اللعب ،فلا يزال بامكانك
استخدام حسابك لجمع حصتك من مدفوعات سلسلة الأحالأت الخاصة بك.

كيف يمكنني التحقق من انني اتلقى حصة من مدفوعاتي في الأحالأت؟
نعمل على جعل النظام شفافا اكثر ما يمكن .سيوافق قليل منهم على ان يتم عرض
اسمه بجوار معلومات المدفوعات .مع ذلك ،سترى كل النسبة المائوية التي تلقيتها.
اذا كنت تريد ،يمكنك تسجيل حساب اخر ،واضافته الى اصدقائك ،واجراء عملية
دفع والتحقق من حسابك الرئيسي بعد ذلك  -سترى النسبة المائوية المستلمة.
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من يدفع لي هذه النسبة؟

يتم تخصيص ثلث الدخل الصافي للمنصة لبرامج الأحالة .نعتبر هذه المشاركة عادلة،
لأنها تساعد في الحفاظ على اهتمامك باللعب على منصتنا.

هل اكافا على الأنجازات وتوليد المحتوى ،اليس كذلك؟
بالضبط .يتناسب مقدار المدفوعات لكل انجاز شخصي مع دخل اللعبة المعينة
ويعتمد على العدد الأجمالي لأنجازات مستوى الندرة ذلك في ذلك اليوم المحدد
عبر المنصة باكملها .كما تتم مكافاة المقالأت ،بث اللعب المباشر ،الأراء،
الشروحات ،فنون المعجبين ،وما الى ذلك.

ما معنى مستوى الندرة؟
نعم فعلا .كلما كان الأنجاز اصعب ،كلما قل عدد الناس .كلما قلت ،كلما ارتفع
مستوى الندرة ارتفع مقدار المكافاة عليه.

من يدفع للانجازات وانشطتي الأجتماعية؟
يتم تمويل كلاهما من بنك المكافاة ،الذي تشكله باقي الميزانية من سلاسل الأحالأت
المتقاطعة و الأحتياطي ،والتي تم التعهد بها في مرحلة جمع الأموال لتطوير المنصة.
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هذا يبدو اكثر من رائع...
انه القرن الواحد والعشرون يا رجل ،نريد انشاء منصة توزيع رقمية تنافسية؟ بعد ذلك،
ستحتاج بالتاكيد الى تطبيق طريقة جديدة للاعبين .قررنا مشاركة دخلنا حتى تعجبك
الفكرة ،وتننضم الينا .كل ما عليك القيام به هو التسجيل ودعوة اصدقائك .هذا
بسيط جدا ،اليس كذلك؟

لماذا ابتسم طوال الوقت؟
جميع اللاعبين حالمون .انت تؤمن بمعجزة .وسنبذل قصارى جهدنا لجعلك تشعر
بالسعادة.

وماذا لو قام شخص ما بدعوة اصدقائي بالفعل؟
Theاذا فهم بالفعل احالأت شخص ما .لذلك ،كلما انضمت في وقت مبكر الى
 ،كلما زادت فرصك في انشاء شبكة احالأت تضم اصدقائك .حيث ان كل Abyss
من اصدقائك يعني عشرات من اصدقائه ،ومئات من اصدقائهم .وما الى ذلك وهلم
جرا.

عظيم! موافق! اين اسجل؟)

IRL :اللاعب المتخيل جاهز للتسجيل .هذه اشارة جيدة .لجميع اللاعبين
يمكنكم البدء بانشاء شبكات الأحالأت الخاصة بكم في مرحلة بيع الرموز.
اقرؤوا المزيد من هذا الرابط:
www.theabyss.com/ar/referral-program
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مقابلة مع مطور
 .فلماذا يجب ان انضم الى المنصة الخاصة بك؟Steamلعبتي بالفعل على
لأننا لأ نطلب وضعا خاصا او حصريا من قبيل اما هم او نحن .يمكنك الأنضمام لنا
ايضا .سنقدم لك نفس الشروط مثل المنصات الأخرى ،بالأضافة الى ذلك ،ستتلقى
لتبادل حركة الزوار مع CPAنظام احالة لمستخدميك وشبكة عروض داخلية
Theمطورين اخرين .كذلك اللاعبون الذين لديهم حافز كبير في اللعب على
 ،يجمعون كل الأنجازات في لعبتك ،كتب الشروحات ،تبادل الأراء ما الى Abyss
ذلك .هذا ليس سوى جزء من الفوائد.

ما هو نظام الأحالة؟
تخيل دعوة لأعب جديد الى المنصة ،والذي قد يختار لعبتك كاول لعبة له .الأن،
حتى اذا انتقل الى العاب اخرى ،فستستمر في تلقي حصة ليس فقط من مدفوعاته،
ولكن ايضا حصة المدفوعات التي قام بها اصدقائه المدعوون وهذا ابدي! اثناء
اللعب بالعديد من الألعاب على المنصة ،سيحقق لك كل لأعب من اللاعبين دخلا
اعلى من مجرد الدفع الشخصي في لعبتك.

يا الأهي ،هذا رائع!
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؟CPAحسنا جيد .وما هي شبكة العروض الداخلية

من المؤكد انك اللاعبين سيكونون مترددين بالفعل في لعب لعبتك .لماذا لأ
نتبادلها او نبيعها الى مطور اخر يحتاج اليها حقا؟ اذا كان هؤلأء هم اللاعبون من
شبكة الأحالة الخاصة بك ،فسوف يجلبون لك ايضا حصة من مدفوعاتهم في
العاب اخرى .سيقوم مطور اخر بتبادل او بيع حركة الزوار غير المرغوب فيها اليك.
بالتالي ،فاننا نقول لك "كف عن التنافس  -لقد حان الوقت لتصبح شركاء!".

)))

)))

انا جاهز تقريبا  ،لكن يجب عليك المضي باقناعي اكثر)

 The Abyss .رموز و العملات النقدية العادية مقبولة في ABYSSكل من
يمكن تشغيل المشاريع كنسخ اولية الفا  /بيتا .كما نقدم ايضا المعلومات الشاملة
بخصوص المشروع ،بما في ذلك الأحصاءات والتنبؤات والمقاييس والتقارير
المتعلقة بالتسجيل ،الشركاء والتدفقات الخارجية ،العائد على الأستثمار ،مؤشر
الأداء الرئيسي ،القيمة المنخفضة والقيمة المضافة .علاوة على ذلك ،يمكن
دمجك في خدمة دعم العملاء على  3مستويات في المنصة.
لمزيد من التفاصيل  ،يرجى زيارة الرابط التالي:
www.theabyss.com
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إبدا رحلتك في العاب الفيديو في
www.theabyss.com
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