Hugo 链游

Hugo’nun Yuvası
Hugo, Akıllı Binance Zincirinde metanın ve veri deposunun içinde kuluçkasını
yaptı ve Hugo Ekosisteminin kullanıcılarına yumurtalarını Metaverse’e bırakmaya
çağırıyor.
Yumurtalar açılarak Hugo’nun bilgi,
beceri ve kaynakları toplanır. Ardından
maceralı bir uzay gizemi olan Hugo’nun
Uzay Evrenine erişim sağlanılabilir.
Oyunumuz sıklıkla güncelleneceğinden
dolayı oyuncularımızın geliştirmemize
ve yaratıcılığımıza katkıda
bulunmalarına destek vermek için sık
sık öneriler vermesini rica ediyoruz.
Hugo birçok biçimde gelebilir,
kullanıcılar hangi tür yumurtadan
çıkartmak istediğini kendisi seçer.
NFT’mizi ve oyunumuzu Akıllı Binance
Zinciriyle inşa ediyor ve ekosistemin
verimliliğinden faydalanmayı
planlıyoruz. Zincir sistemiyle oynayışta,
kullanılmayan bölgelerin keşfedilmesine olanak sağlayacak.

Yumurta Mağazasi
Yumurta mağazası Hugo NFT’lerini satın almaya olanak tanıyacak. Mağazadaki her
yumurtanın farklı bir görünümü olacak. Bu sayede yumurtanız, NFT’nizin vücudunu
benzersiz yapacaktır (farklı yüz ifadeleri de içerecek). NFT koleksiyonundan (10.000)
arz edildiği müddetçe yumurta satın alınabilir, yani yumurta sayısında herhangi bir
kısıtlama olmayacak. Bu durumda, NFT bedenleri talebe göre dağıtılacak.
BUSD veya BNB’deki fiyata kıyasla, Hugo ile satın alımlarda %10 indirim olacak.
HUGO, BUSD veya BNB ile satın almak mümkün.
Yumurtaların çeşitleri ve fiyatları:
Hugo yumurtaları (35 BUSD):
Bunlar klasik Hugo yumurtaları olacak ve
kullanıcılar şu yüz ifadelerini seçme hakkına sahip
olacak: Normal, üzgün, sinirli, mutlu, açgözlü ve
aptal.
Horoz yumurtaları 70$:
Hugo’nun tam yetişkin hali

Mutasyonlu yumurtalar 120$:
Mutasyonlu 3 yumurta. Humanoid, Zombi and
İskelet
E.T yumurtalar 150$:
Dünyadışı ömrü olan yumurtalardır. Uzaylı ve
Robot yumurtaları içerir.
Kripto yumurtalar 200$
Yumurta formundaki en iyi seçim yapabileceğiniz
kriptolar: Maymun, Köpek ve Kurbağa
Satın aldıktan sonra yumurta, envanterine
gidecektir. Kuluçkalamak için İnhibitör
kullanılmalıdır.
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Muhafaza
Kasada, kuluçka sürecini etkileyecek kaynakları toplayabileceksiniz.
Ne kadar Hugo biriktirdiğinize göre sarf malzeme veya kuluçka makinesi
alabilirsiniz.
5 günlük birikimin ardından alacağınız sarf malzeme veya kuluçka makinesini
seçebilirsiniz
•

+250.000 Hugo veya daha fazla Seviye 3 Kaynak al

•

+100.000 Hugo veya daha fazla Seviye 2 Kaynak al

•

+50.000 Hugo veya daha fazla Seviye 1 Kaynak al

Staking ödülleri:
5 günde bir, bir kuluçka makinesi veya sarf malzeme toplama hakkına sahip
olursunuz.
Sarf malzemeler 1 kez, kuluçka
makineleri 5 kez kullanılabilir. Her
kuluçka makinesi (Sv. 0 hariç) bir kez
alınabilir.
1 yumurta için sadece 1 kuluçka
makinesi ve 1 sarf malzeme kullanılır,
yani 1 yumurta için iki tane kuluçka
makinesi kullanılamaz.
Staking’den sonra kasanın ödül
sayacı 0’a döner.
Sarf malzemeler, kuluçkalamadan
sonra seçeceğiniz niteliklere göre
NFT’nizi oluşturmanıza imkan verir.

Sarf malzemenin seviyeleri ve özellikleri:
Sarf malzemesiz: Vücut + gömlek + arka plan
1. Seviye sarf malzeme: Yukarıdakilerin hepsi + şapka
2. Seviye sarf malzeme: 1. Seviyedekiler + Gözlük
3. Seviye sarf malzeme: 2. Seviyedekiler + Aksesuar
Kuluçkalama zamanı
0 Seviye yuva -> Kuluçka başına 10 gün
1. Seviye kuluçka makinesi -> Kuluçka başına 5 gün
2. Seviye kuluçka makinesi -> Kuluçka başına 4 gün
3. Seviye kuluçka makinesi -> Kuluçka başına 3 gün

MINTING
Para basma süreci, çeşitli adımları olan ve
NFT’nizin özellikleri seçtiğiniz bir giydirme veya
karakter seçme oyunuyla karşılaştırılabilir
olmalıdır. Öznitelikler seçildikten sonra, NFT’nizi
adlandırır ve ona bir açıklama ekleme hakkına
sahip olursunuz.
NFT’yi basıldıktan sonra, Hugo’nun Çiftliği
olarak adlandırılan cüzdana aktarılır. İleride,
daha fazla özelliği buradan tanıtacağız.

Yeni NFT’lerinizi kutlarım!

Hugo’nun Uzay
Evreni
Hugo’nun uzay evreninde kullanıcılar farklı gezegenler ve yerler arasında siber
uzay sayesinde dolaşabilecek. Dövüş sanatları, güç antrenmanı, canlılık veya keskin
nişancılık gibi eylemlerde deneyim elde etmek için uzayda arama yapabilir, farklı
silahlar, zırhlar veya makinelerle donanabilirsiniz. Hayatta kalabilmek ve hatta
mühendislik için kaynak toplayıp uzayı keşfetmede usta olun.

Doğal olarak tüm bu süreçler için
ön hazırlık olarak birçok deneyim
ve görev olacak. Uzay Evreni’nde
farklı özelliklerin kilidi açılacak
ve birçok alan keşfedilecek.
Becerilerinizi seviyelendirmek
birçok fayda sağlar ve elde
ettiğiniz eşyalar çantanızda veya
kasada tutulabilir. Ayrıca, Hugo
NFT’ler klan oluşturmak gibi
benzersiz özelliklere erişmenize
olanak sağlar.
Eşsiz kazan-kazan mekanizması,
ganimetlerinizi satabileceğiniz
veya görev için ihtiyaç duyabileceğiniz eşyaları satın alabileceğiniz yer olan
Hugo’nun Uzay Pazarı’ndaki oyuncuları ödüllendirecek.
Uzay evreni aracılığıyla toplanabilecek kaynaklar, örneğin: lityum, sülfat, çinko, yıldız
tohumu ve hatta eter tozu. Ayrıca yetenekler için araçlar, lazerler, makineler ve
kendinizi savunabileceğiniz silahlar toplanabilir.
Yenilenme ve güçlenme, birçok bitki, sıvı ve çeşitli protein kaynaklarından gelen katı
ve besleyici uzay diyetiyle elde edilecek. Dijital değerli nesnelerin koleksiyoncuları
için değerli taşları veya benzer madencilik ganimetlerini kasada muhafaza etmek ve
dilediğinde takas edebilmek ilginç olacaktır.

Hugo DAO
Hugo’nun Merkezi olmayan otonom organizasyonu, oyunun topluluğunun
gereksinimlere göre geliştimesinde
ve yönetilmesinde önemli bir rol
oynayacak.

Hugo yönetim jetonu, platformdan
kazanç sağlamak, bahis yapmak
ve eşya takas etmek gibi daha
birçok oyun içi yardımcı programda
oy kullanma hakkınızı sağlar.
Turnuvalar, marka işbirlikleri ve
topluluk dağıtımı gibi projelerde
yönetim DAO’nun hazinesini
yönetecek. Ana hedefimiz, çok
sayıda gizemli ve merak uyandıran
bilgi ve güzel grafikleri olan
eğlenceli maceralı bir rol yapma
oyunu inşa etmek.

DAO, Uber ve Tesla gibi şirketlerin yapısının örnek gösterilebileceği Merkezi
Olmayan Otonom Organizasyon anlamına gelir. Tek farkları, özerk olmaları
gerçeğinde yatmaktadır. Hugo şeffaf bir şekilde insan müdahalesi olmadan çalışır.
BSC’deki akıllı sözleşmelerin üzerine yazılan programlama kodlarıyla çalıştırılabilir.
Merkezi itibari para birimlerinin aksine, Hugo kendi topluluğu için topluluk
tarafından yaratılmıştır. Patron olarak size bu organizasyona yön verme şansı
tanıyoruz. Hiyerarşiden yoksun olan bu yapıda yenilikçi fikirler ortaya koyabilir ve
tüm patronlarımızla birlikte karar verebilirsiniz: İşte gerçek patronlar!

Yönetim Jetonu
Geleneksel yönetimsel sistemlerde kararlar
tek taraflı veya bir kurul tarafından alınır.
Yönetim jetonu, kripto para ekosisteminde
kuralları, yönelimleri, istikrarı, sınırları ve
düzenleri belirlemenin yoludur. Doğrudan
demokrasi ile Hugo’nun sahipleri, gelecekteki
ekosistemi etkileyecek kararlara doğrudan oy
verme hakkına sahip olacak. Masada herkese
yer verilerek, patron olmaları sağlanacak.
Platformun geleceği hissedarların ve
patronların elinde olacak ve herkese teknik,
finansal, yaratıcılık ve iyi niyet noktalarında
oy kullanma hakkı verilecek. Hugo Yönetim jetonu insanlara merkezi olmayan
Finansal Protokolün işleyişini kontrol etme hakkını veriyor. Jeton takas, swap veya
exchange edilebilir. Hugo’nun deflasyonal olduğunu unutmayın, zamanla çok daha
nadir olacak.

Topluluk
Hugo kalpten gelen bir topluluk projesidir,
gelecekteki geliştirmeler de aynı prensipte
devam edecektir. Hugo’nun sahipleri Patron
olarak kabul edilir.

