هيجو االلعاب

هيجو نست
ميتاف�س العائم عىل بياننس سمارت ي ن
ش� ويدعو جميع مستخدمي نظام هيجو
لقد تداخل هيجو ف ي� مكان ما ف ي�
ي
ميتاف�س
معا وتفريخ البيض إلطالقهم ف ي�
ي
 .لاللتقاء ً
سيمنح تفريخ بيضة إمكانية الوصول إىل فضاء
هيجو  ،وهو لغز فضاء ملء بالمغامرة ي ن
يتع� عىل
ي
قوات هيجو حله من خالل جمع المعرفة والمهارات
.والموارد
سيتم تحديث لعبتنا بشكل متكرر  ،لذلك نطلب
من العبينا تقديم ت
مق�حات وتحديثات بشكل متكرر
ف
ت
تأ� هيجو بأشكال
للمساهمة ي� التطوير إ
والبداع .ي
عديدة ويختار المستخدم بنفسه نوع البيض الذي
سيفقسه ويختاره .نحن نطلق ن ف ت واللعبة
عىل بياننس سمارت ي ن
ش� ونتطلع إىل االستفادة من
ئ
البي� فيما يتعلق برسوم الغاز
كفاءة نظام بياننس ي
أيضا باستكشاف مناطق يغ�
 ،وسيسمح لنا هذا ً
.مستغلة من خالل اللعب عىل السلسلة

متجر البيض
سيتم استخدام متجر البيض شل�اء هيجو ن ف ت  ،سيكون لكل نوع بيضة مظهر مختلف  ،كما أن الطريقة
ف
ت
تعاب� الوجه المختلفة) .لن يكون هناك
ال� تبدو بها بيضتك ستحدد ً
أيضا شكل جسم ن ف ت (بما ي� ذلك ي
ي
أي قيود عىل البيض  ،طالما أن هناك إمدادات لمجموعة ( )١٠٠٠٠ن ف ت أي بيضة يمكن ش�اؤها .بهذه الطريقة
.سيتم توزيع هيئات بنا ًء عىل الطلب
ال�اء مع هيجو بخصم .٪ ١٠بالمقارنة مع السعر الكامل ف ي� بيوسد أو بنب .يمكن ش
سيكون ش
ال�اء ف ي� هيجو و
.بيوسد و بنب
 :نواع البيض واالسعار
الكالسيك ،
أمريك) :سيكون بيض هوغو
بيض الهوجو ( ٣٥دوالر
ي
ي
ن
تعاب� الوجه التالية .عادي
وسيكون لدى
المستخدم� خيار اختيار ي
ي
 ،.حزين  ،مجنون  ،سعيد  ،طماع وسخيف
:بيض الكوكريل  ٧٠دوالر
هوغو ف ي� شكله الكامل
:بيض طائر  ١٢٠دوالر
ثالث بيضات طافرة .الروبوت ،
الزوم� والهيكل العظمي
بي
:إي ت ي� بيض  ١٥٠دوالر
البيض مع حياة خارج كوكب أ
الرض تتكون من بيضة غريبة وبيضة
.روبوت
التشف�  ٢٠٠دوالر
بيض
ي
.أفضل الصور النمطية للعمالت المشفرة ف ي� شكل بيضة
 .يمكنك االختيار ي ن
ب� :ب يا� و دوج و فروج
بعد ش�اء البيض يذهب إىل المخزون .يجب استخدام الحاضنة
.لبدء عملية الفقس

a

المكاسب

ف
ت
ال� ستؤثر عىل عملية الفقس
.ستتمكن ي� القبو من جمع الموارد ي
.اعتما ًدا عىل مقدار هيجو الذي تراهن عليه  ،ستتلقى المواد االستهالكية أو الحاضنة الخاصة بك
.بعد  5أيام من التخزين  ،يمكنك اختيار جمع المواد االستهالكية أو الحاضنة
رهان  +250.000هيجو أو ث
أك� واحصل عىل موارد من المستوى الثالث -
رهان عىل  +100.000هيجو أو ث
أك� واحصل عىل موارد المستوى - 1
رهان عىل  +50.000هيجو أو ث
أك� واحصل عىل موارد المستوى - 1
 :مكافآت المراهنه
كل  5أيام تحصل عىل إمكانية تحصيل مكافأة  ،ف ي� كل مرة تحصل عىل خيار جمع حاضنة أو مادة مستهلكة
ن
الوط� العر ق يا�
يمكن استخدام المواد االستهالكية  1مرة  ،المؤتمر
ي
يمكن استخدام أبواتورز  5مرات .يمكن الحصول
.عىل كل حاضنة (باستثناء المستوى  )0مرة واحدة
يمكن استخدام حاضنة واحدة وقابلة لالستهالك
ن
يع� عدم وجود حاضنات
لبيضة واحدة .هذا ي
.مزدوجة عىل بيضة واحدة
بعد التخزين المؤقت  ،يتدفق عداد مكافأة الخزنة
.إىل 0
ستمنحك المواد االستهالكية خيار إنشاء نفت
ت
ال� تختارها بعد الفقس
.بالسمات ي

:المستويات االستهالكية وخصائصها
يغ� مستهلك :الجسم  +قميص  +الخلفية
المستوى أ
الول القابل لالستهالك :كل ما سبق  +القبعة
المستوى  2القابل لالستهالك :جميع السمات من المستوى  + 1الزجاج
المستوى  3القابل لالستهالك :جميع السمات من المستوى  + 2الملحق
وقت التفقيس
المستوى  10 >- 0أيام لكل فتحة Nest Box
حاضنة المستوى  5 >- 1أيام لكل فتحة
حاضنة المستوى  4 >- 2أيام لكل فتحة
حاضنة المستوى  3 >- 3أيام لكل فتحة

 :مينتنج
يجب أن تكون عملية سك النقود قابلة للمقارنة بلعبة
تلبيس أو لعبة اختيار شخصية حيث تمر بع� خطوات
مختلفة وحيث تحدد سمات نفت الخاصة بك  ،بمجرد
تحديد السمات  ،يمكنك تسمية نفت والقدرة عىل إضافة
.وصف إىل نفت الخاص بك
بعد سك نفت  ،يجب نقلها إىل قسم المحفظة  ،والذي
.سيطلق عليه مزرعه هيجو  .هذا هو المكان الذي سنقدم فيه المزيد من ي ز
الم�ات ف ي� مرحلة الحقة

!تهانينا عىل نفت (ق) الجديد الخاص بك

فضاء هيجو
للمستخدم� التجول ع� الكواكب أ
ت ن
ين
والماكن
و� رقمي حيث يمكن
ب
سوف يتكون الفضاء من هيجو من فضاء إلك� ي
ف
الخ�ة ف ي� أعمال مثل :فنون الدفاع عن النفس  ،أو تدريب القوة  ،أو الحيوية
المختلفة .ابحث ي� الفضاء لتجمع ب
 ،أو الرماية الحادة .تسليح نفسك بأسلحة أو دروع أو آالت مختلفة .أو كن بار ًعا ف ي� استكشاف الفضاء لجمع
.الموارد من أجل البقاء أو ت
ح� الهندسة
التحض�
بطبيعة الحال  ،سيتطلب كل هذا
ي
ن
ت
ال� س ُتب� من
والعديد من ب
الخ�ات والمهام ي
أجل فتح ي ز
م�ات مختلفة واكتشاف العديد من
المجاالت ف ي� الفضاء .سيسمح لك رفع مستوى
مهاراتك بالعديد من الفوائد ويمكن االحتفاظ
ت
ال� تحصل عليها ف ي� حقيبتك أو ف ي� قبو.
بالعنارص ي
أيضا إمكانية الوصول
سوف يمنحك هيجو نفت ً
إىل العديد من ي ز
الم�ات الفريدة مثل حفالت
العش�ة
.السقاط أو بناء
إ
ي
الالعب� �ف
ن
فئ
ستكا� آلية اللعب الفريدة لكسب
ي ي
سوق فضاء هيجو حيث يمكنك بيع المرسوقات
ت
ش
ال� قد تحتاجها ف ي� مهمة
.أو �اء بعض العنارص ي
ت
ال� يمكن جمعها من خالل
العديد من الموارد أ ي
والك�يتات والزنك وبذور النجوم ت
وأيضا أدوات للمهارات
وح� غبار ال يث�ً .
فضاء مثل المعادن مثل :الليثيوم ب
أ
آ
ف
ز
.والل�ر والالت والسلحة للدفاع عن نفسك ي� الفضاء
ي
سيتم بناء الشفاء والتعزيز من خالل صارمة
ئ
ال� ي ن
وت� المختلفة .بالنسبة لهواة
غذا� مغذي للفضاء يتكون من العديد من النباتات والسوائل وموارد ب
و ونظام ي
الشياء الرقمية الثمينة  ،سيكون من المث� لالهتمام بالتأكيد حماية غنائم التعدين مثل أ
جمع أ
الحجار الكريمة
ي
أ
.والحجار الكريمة ف� الخزنة أو ت
ين
الجامع� ف ي� السوق
ح� تداولها مع بعض
ي

هوغو داو
كب�ا ف ي� تحقيق
ستلعب هيجو داو ً
دورا ي ً
الالمركزية ف ي� اللعبة  ،وهذا سيشجع مجتمعنا
عىل مساعدتنا ف ي� بناء وإدارة تطويرنا بنا ًء عىل
.متطلباتهم
رمز هيجو للحوكمة وهو عبارة عن ترصيح
دخولك للتصويت عىل المنصة والعديد من
الخرى ف� أ
الدوات أ
أ
اللعاب مثل ربح العنارص
ي
وتخزينها وتداولها .سوف يتعامل مع خزانة
داو الخاصة بنا إلدارة المشاريع المستقبلية
مثل البطوالت والتعاون مع العالمة التجارية
.والتوزيع المجتمعي
هدفنا الرئيس هو بناء لعبة لعب أ
الدوار
ي
بالكث� من أساليب
مليئة
والمغامرة
الممتعة
ي
والمث�ة
اللعب والتقاليد والرسومات الغامضة
ي
.لالهتمام
ن
،تع� داو المنظمة الالمركزية المستقلة  ،عىل غرار ش�كات مثل ابر و تيسال  .االختالف
ي
ومع ذلك  ،تكمن ف ي� حقيقة أنها مستقلة .يعمل هيجو بشفافية ودون أي تدخل شب�ي .بدال ً من ذلك  ،يتم
ال�مجة  ،مكتوبًا أعىل العقود الذكية عىل بياننس سمارت ي ن
ش� .عىل عكس العمالت
تشغيله عن طريق رمز ب
الورقية المركزية  ،تم إنشاء هيجو من أجل المجتمع ومعه .نمنحك  ،كرئيس  ،الفرصة لتشكيل المنظمة .القدرة
عىل استخدام هيجو كرمز ي ز
مم� للحوكمة للتصويت عىل العقود المستقبلية وتطوير المنتجات .مع عدم وجود
!هيكل هرمي  ،يمكن طرح أي فكرة مبتكرة  ،وجميع رؤسائنا هم بالضبط :الرؤساء

هيجو
ف ي� أنظمة الحوكمة التقليدية  ،يتم اتخاذ القرارات من جانب واحد
ف
الدارة .رمز الحوكمة هو
أو ي� بعض الحاالت من قبل مجلس إ
لتوف� القواعد والتوجيه واالستقرار والحدود والنظام ف ي�
وسيلة ي
ئ
شكل ش
بي� للعمالت المشفرة .كونه ً
مبا�ا للديمقراطية ،
نظام ي
ً
أ
ت
ت
ش
ال� تؤثر
يمكن لصحاب هيجو التصويت مبا�ة عىل المق�حات ي
عىل النظام ئ
ئيسا .مستقبل المنصة
المستقبل  .إنه يمنح الجميع
البي�
ً
مقعدا عىل الطاولة  ،مما يجعل الجميع ر ً
ي
ي
أ
ف
ف
والبداعية وحسن
ي� أيدي أصحابها ورؤسائها  ،مما يمنحهم الحق ي� التصويت لجميع الشياء الفنية والمالية إ
يعت� رمز هيجو للحوكمة قويًا بشكل ال يصدق ألنه يسمح للأشخاص بالتحكم ف ي� تشغيل
النية وما إىل ذلك .ب
مقعدا عىل طاولة اتخاذ القرار؟ وال تنس
المال الالمركزي .رمز يمكن تداوله وتبديله وتبادله ويمنحك
ً
ب
ال�وتوكول ي
ن
يع� أنه سيكون هناك المزيد والمزيد من الندرة بمرور الوقت .ما
حقيقة أن هوغو هو حالة انكماشية مما ي

يا رجال ،
.هذا هيجو
تواصل اجتماعي
هيجو هو ش
م�وع مجتمعي عن ظهر قلب وسيأخذ هذا
كمبدأ رئيس خالل التطوير المستقبل ش
يعت�
للم�وع .ب
ي
ي
.حاملو هيجو بمثابة الرؤساء

