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BÍLÁ
KNIHA

VODY
Z
GENESIS

SRPEN 2022
V.2.0

VÍTEJTE AGENTI ZMĚNY

Nyní jste vstoupili do světa Planety IX. Tato bílá kniha popisuje hru, mechaniku, tradici a
komponenty DeFi ve světě Planet IX. Planet IX není konečná hra, což znamená, že
podobně jako skutečná planeta se neustále vyvíjí.

Jako takový se tento dokument bude vyvíjet spolu s Planet IX, aby zachytil inovativní
doplňky a funkce, které budou do hry implementovány v budoucnu.
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1.1 SOUHRN

Jsme rádi, že jste si našli cestu k naší Bílé knize, kde nastíníme základní části Planety IX. 
Protože tým hru neustále vyvíjí a vylepšuje, některé segmenty jsou prozatím vynechány – 
to vše v duchu průkopnictví v tomto prostoru. Máme přísné termíny a snažíme se 
prosazovat aktualizace co nejrychleji a pravidelně – a tuto povinnost bereme velmi vážně.

Hra se odehrává v postapokalyptickém světě, kde jste se vy, naši hráči, známí také 
jako Agents of Change (AOC), vrátili do otřeseného světa s touhou přebudovat jej na 
ultimátní utopii. Prostřednictvím kolektivních restaurátorských prací, jako je sběr odpadu 
a rozvoj kvetoucích území.

Svět se skládá z více než 1,6 miliardy šestiúhelníkových pozemků zvaných PIX, což 
jsou aktiva ERC 721, se kterými hráči obchodují, skladují a rozvíjejí do teritorií, aby vytvořili 
hodnotu. Hra založená na atributech skutečného světa a geografické vzácnosti obsahuje 
pět úrovní PIX, od legendárního PIX (centra hlavních měst) až po Outlier PIX (pouště a 
hory). Vše spojuje náš token ERC-20 IX ($ IXT), který se používá pro všechny transakce ve 
hře, interakce s našimi společnostmi ve hře, vývoj PIX a jako odměny za AOC. $IXT funguje 
také jako token řízení hry.

Každá úroveň má své stanovené množství PIX potřebné pro vytvoření teritoria. 
Například odlehlá oblast vyžaduje k vytvoření 10 PIX, zatímco Legendary vyžaduje 50 PIX. 
Existuje pět velikostí území, oblasti, sektoru, zóny a domény. Pět oblastí tvoří sektor, dva 
sektory tvoří zónu a dvě zóny tvoří doménu. Území jsou pak sázena na odměny IXT $. 
Sázkový fond území je generován z prodeje pozemků a dalších nákupů ve hře a je 
rozdělen mezi držitele území, přičemž největší odměny si nárokují Legendární území.

Toto je jádro Planety IX, území, která spojují všechny vaše PIX dohromady. S většími 
teritorii budete moci rozšířit svůj herní zážitek a využívat výhod většího množství odměn. 
Abychom zajistili, že naše hra bude přístupná všem, spouštíme také naše bezplatné herní 
funkce.

Planet IX se 22. listopadu 2021 po 6 měsících intenzivního budování produktů a 
komunity připojil k řetězci a dnes jsou všechna herní aktiva v řetězci.

Bílá kniha to vše a ještě více rozebere na následujících 76 stranách. Užívat si

© PLANET IX 2022
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1.2 SHRNUTÍ HERNÍ MECHANIKY

Jako nový hráč můžete získat půdu prostřednictvím dropů GG Pack nebo prostřednictvím 
tržiště. Vaším úkolem je spojit dostatek kousků země na zeměkouli, abyste vytvořili území, 
která vsadíte za odměny IXT.

Můžete také využít svou zemi v Mission Control, kde musíte vysadit půdu, abyste 
mohli začít čistit planetu. Pokud nemáte žádnou zemi, můžete přepadnout ostatní hráče a 
pomoci vyčistit jejich zemi, ale ponechat si odměnu. Odměnou je odpad, který můžete 
zpracovat nebo spálit, abyste získali další spotřební NFT na své cestě k budování zařízení a 
začali farmařit energii. Energie se vytváří ze zařízení a později se vkládá za odměny IXT 
nebo Planet IX.

Hlavním cílem je vrátit planetě její bývalou zelenou a modrou slávu.

© PLANET IX 2022
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1.3 PŘEHLED

V Planet IX můžete připojit svou zemi a získat IXT. Budete také moci farmařit svou 
cestu k IXT, aniž byste investovali cokoli jiného než svůj čas. Připojte svou zemi a pomozte 
omladit rozbité země a vybudujte Planetu zítřka.

NETEMPIRE GWS Y_ ŠŤASTNÁ KOČKA
[MARKETPLACE] [ODPAD RAFINERIE] [TECH A VOZIDLA] [TOMBOLA]

Obchodujte se svými NFT
a budovat území

Spalte svůj odpad a získejte 
Astro kredity

Nákup &
upgrade Tech NFT

Vstupujte denně
slosování o výhru NFT

GRAVITAČNÍ STUPEŇ ETERNALAB NEWLANDS HAVEBLUE
[DORUČOVACÍ SLUŽBY] [HLEDÁNÍ ODPADU] [KONSTRUKCE] [KOSMETIKA]

Koupit balíčky
pozemní NFT (PIX)

Prohledejte svůj odpad, abyste 
našli zdroje a různé

Nákup a upgrade
zařízení NFT

Personalizace
& kosmetika

POUŽÍVEJTE ODMĚNY K VYTVOŘENÍ VÍCENFT

ŘÍDICÍ STŘEDISKO
// GameFi

Obhospodařujte zdroje a poklady prostřednictvím čištění 
vaší půdy nebo nájezdů na jiné AOC a použijte je k výrobě 
NFT prostřednictvím korporací ve hře.

NADACE IX
// DeFi

Prostřednictvím staking IXT nebo NFT's mohou 
držitelé aktiv požadovat IXT jako odměny a výplaty, 
podílet se na správě a aktivně zajišťovat ekonomiku 
ve hře.

SÁZKA NFT PROIXTODMĚNY

ÚZEMÍ
NFT STAKOVÁNÍ

MEZNÍK
NFT STAKOVÁNÍ

ENERGIE
NFT STAKOVÁNÍ

SINGL
STAKOVÁNÍ

LP
STAKOVÁNÍ

BAZÉN

SPOLU
PŮJČKY &
PŮJČENÍ

ŘÍZENÍ &
FRAKTIONALIZACE
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1.4 ROADMAP

2021
ČTVRTLETÍ 3 A 4

SPUŠTĚNÍ BETA

WEEKLY BACK DROPS SPUŠTĚNY

TÝDENNÍ SOUBORY SPUŠTĚNY

SOUKROMÝ PRODEJ IXT DOKONČEN

ORGANIZAČNÍ RŮST
OD 0 DO 30 LIDÍ

ON-CHAIN MIGRACE

AIRDROP IX TOKEN (IXT) DOKONČENO
DO 130 000+ WEB3 PENĚŽENEK

PLANETA IX NOVÝ VZHLED A POCIT

BETA MARKETPLACE ŽIVĚ

PRODEJ BALENÍ PŘESUNOUT NA ŘETĚZ

IXT LIKVIDNÍ BAZÉNY K DISPOZICI NA
QUICKSWAP & SUSHISWAP

VYSADENO 300 000 STROMŮ PŘI 

JEDNOM VYSÁZENÉM STROMU
PRODÁNO 330 MILIONŮ 

PIXŮ (ASI 20 % MAPY)

2022
ČTVRTLETÍ 1

TRŽIŠTĚ 1.0

PŘEDSTAVENÍ VE HŘE
KORPORACE

Merkle

Nový

Nový

Rozbalení stromu

UI/UX

Funkce

NÁKLADNÍ DOP PIX

Mapa

Tržiště

Oblíbený

Oblíbený

Inspektor

Vylepšení rychlosti

Filtry
Drony

sbírkaIniciovat plýtvání
Pohled

PIX / Orientační body
ZAHÁJENÍ

FINANCE
Z

(DEFI)
DECENTRALIZOVANÉ

KOMPONENTY
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2022
ČTVRTLETÍ 2

Území

Ražba

Vytyčování

Sázkový bonus 400 000 IXT AREA

TRŽIŠTĚ 2.0

Více násobný výběr

Dávkové akce

Vylepšení rychlosti mapy

Aktualizováno UI/UX

PŘECHOD NA WEB3

Přihlášení do peněženky

Mátové drony

Mint Y_ MetaShares

LUCKY CAT GENESIS NFT

ODZNAKY AOC GENESIS NFT

PRVNÍ SEZÓNA:
SPUŠTĚNÍ KINEMATICKÉHO TRAILERU 
VODY GENESIS

ČTVRTLETÍ 3

TRŽIŠTĚ 2.5

ÚZEMÍ Dávkové podpisy

Kompatibilita mezi řetězci

Protinabídka

Podpora ERC1155

Obchodování na území

Sektor, zóna, doména

Uvolnění teritoriálního stakingového fondu

MEZNÍK

Sezónní

Máta

Mezník

zavádění

&
SPUŠTĚNÍ GLOBE

Odhalit

Vytyčování AOC GENESIS BURN

NÁKLADNÍ DOP

Balíček k ročnímu výročí

Loot bedny

Lucky Cat Metashare

ŘÍDICÍ STŘEDISKO

Volný, uvolnit

Hrát si

20 obhospodařovatelných aktiv NFT

Hrajte do dopadu

na

2

hrát si

Vydělat

© PLANET IX 2022



PLANETA IX BÍLÁ KNIHA V.2.0 1. Shrnutí STRANA # 011

PLANETA IX DAOS

Decentralizace správy a hlasování IXT

In-game korporace Governance & Voting
IX.NADACE 2.0

IXT Kat

Půjčování

Frakcionalizace a uživatelem vytvořené DAO

Raff

& PůjčováníPERSONALIZACE

Představujeme nehrající postavy
& Avatary

2022
ČTVRTLETÍ 4

SPACESHIP NFT

SYNDIKÁTY Z ZMĚNA

TRŽIŠTĚ 3.0

LUCKY CAT CLASSICS UI/UX

OTEVŘENO

přetvořit

příprava tržiště
Design začíná

Vývoj hry DECENTRALIZOVANÉ SOCIÁLNÍ PLATFORMA

2023
ČTVRTLETÍ 1

LUCKY CAT CLASSICS

ŘÍZENÍ MISE VESMÍRNÉ LODI NFT

Hra

Zahájení

rozvoj

ČTVRTLETÍ 2

LUCKY CAT CLASSICS

Otevřené tržiště Spuštění hry

PVP

Konkurenční

Vyhrajte, abyste vydělali

Přejít

Všechno

Obchodujte s vaší vesmírnou lodí

Řetěz

NFT
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1.5 BUDOUCNOST

Budeme i nadále nadšeně rozšiřovat hratelnost dostupnou v Planet IX. Jsme nadšeni, že 
vidíme inovativní a vzrušující nové strategie, se kterými naši hráči přijdou s ohledem na 
nové mechanismy, které v tomto dokumentu představujeme.

Bez ohledu na tržní podmínky a makroekonomické faktory si nedáme pokoj. Do 
budoucna zavádíme nové mechanismy, které otevřou hru pro ještě strategičtější, 
kolaborativnější a soupeřivější hraní.

Vizí Planet IX vždy bylo vytvořit naprosto pohlcující a působivou hratelnost 
zasazenou do vizionářského metaverze. Naším cílem je propojit fyzický svět se světem 
digitálním a poskytnout platformu zaměřenou na pozitivní změnu skutečné planety a 
všem lidem, kteří na ní žijí.

KONEC KAPITOLY 1 – VÝKONNÉ SHRNUTÍ

© PLANET IX 2022
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2.1 ÚVOD A VIZE

Jsme na úsvitu práv k digitálnímu vlastnictví a nezaměnitelných tokenů. NFT se objevily již 
v roce 2016, s projekty jako Age of Chains a Rare Pepes využívající bitcoiny k vytváření 
blockchainových obchodních karet. Tyto rané experimenty se během halcyonových dnů 
2017 a 2018 proměnily ve větší projekty. Zejména se zdálo, že uvedení CryptoKitties 
zachytilo blesk v láhvi s jeho silnou směsí kočičích memů a nadšenou a stále se rozšiřující 
komunitou. Nyní byl internet připraven a dychtil po tom, co bude dál. NFT se přes noc 
změnily z jednoduchých vlastních věcí na bona-fide sběratelské předměty. Vzestup a 
šílenství sběratelů, memelordů a internetových nadšenců dokázalo, že NFT tu zůstanou.

NFT se od té doby vyvinuly daleko za tyto rané experimenty. Prostřednictvím 
platforem jako SupeRare a OpenSea jsou umělcům zadávány miliony dolarů. Nedávno 
jsme byli svědky vzniku NFT a platforem nové generace, které se rozšiřovaly do digitálního 
umění a nákupu pozemků. Začínáme vidět, jak se NFT protínají s trendy v DeFi (jako 
Aavegotchi, MEME a WHALE) a také slouží jako základ pro herní platformy nové generace 
a vznikající metaverze. Decentraland a Cryptovoxels jsou oba skvělé příklady, které slouží 
jako záblesky do světů, které jsme dříve mohli vidět pouze ve sci-fi filmech, jako je Ready 
Player One.

Dnes jsme v přelomu v aplikaci NFT. Takový, kde si můžeme vybojovat robustní 
vlastnická práva v digitální sféře způsobem, který odráží skutečný svět. Intelektuální 
vlastnictví a práva na data v bilionech dolarů spolu s miliardami dolarů za umění a další 
zábavu by jednoho dne mohl být spravován blockchainem.

Planeta IX je v popředí revoluce v oblasti rozvoje virtuálních pozemních strategií. 
Poskytuje nástroje pro decentralizaci a posílení herní komunity a zároveň pomáhá 
jednotlivcům využít jejich vášeň a dovednosti k hraní a budování podniků. Rozmazáváme 
hranice mezi digitálním a fyzickým světem a my i hráči znovu a znovu definujeme pojem 
realita.

2.2 PROČ PLANETA IX?

Naším cílem je posílit hráče jak v jejich herním zážitku, tak s odměnami v reálném životě.

Rozvoj gigantů sociálních médií, jako je META, umožnil stovkám milionů lidí 
shromažďovat se, komunikovat, sdílet obsah a společně hrát hry. Sítě vedly k vytvoření 
obrovských online komunit a herních společností, ale samotné platformy jsou pod 
kontrolou centralizovaných subjektů. Že

© PLANET IX 2022
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znamená, že účastníci těchto online komunit nemají skutečné vlastnictví nad svými 
virtuálními prostředími ani nad digitálními aktivy v nich.

Tým stojící za Planet IX věří v decentralizovaný herní zážitek, kde tvůrci her nemají 
výhradní vlastnictví. Skutečnou vizí Planet IX je poskytnout hráčům plnou kontrolu nad 
jejich herním zážitkem. Uživatelé budou moci definovat vývoj PIX i herní tok a zároveň 
získávat odměny z výnosů z Planet IX Tokenomics. Členové komunity Planet IX mohou 
také přidávat a získávat větší hodnotu rozvojem území PIX nebo získáváním orientačních 
bodů (více o těchto aktivech na dalších stránkách).

Vývoj platformy Planet IX začal v roce 2020. V té době se integraci NFT do hry 
nedostalo v médiích příliš pozornosti, většinou kvůli nedostatku znalostí a kontextu 
spotřebitelů. Od té doby značný pokrok v infrastruktuře NFT připravil cestu pro nové a 
inovativní projekty v této oblasti. Například Coinbase, největší světová kryptoměnová 
burza, oficiálně prohlásila, že spouští vlastní NFT tržiště.

S tímto růstem v odvětví digitálních aktiv je nyní dostatečně velká uživatelská 
základna, která podporuje růst decentralizovaných herních komunit, jako je Planet IX. 
Infrastruktura blockchainu, jako je Ethereum, rozšířená o škálovací řešení na druhé vrstvě, 
umožňuje vytvářet nové, vysoce efektivní metody pro zpracování mikroplateb a transakcí.

Kryptoměny jako globální, okamžité a nízkonákladové platební médium se stále 
vyvíjejí. Polygon, jeden ze státních kanálů Etherea, bude sloužit tomuto účelu pro Planetu 
IX.

V současnosti existuje více centralizovaných řešení, která však vyžadují oběti v 
jiných oblastech, jako je interoperabilita s jinými systémy, soukromí a standardizace. 
Planet IX je postaven s filozofií designu, která upřednostňuje nízké náklady a přímé platby 
mezi sběrateli PIX.

2.3 Spolupráce komunity je klíčem k budování udržitelnějšího světa – světa, který může 
být také ziskový. Stejně jako ve skutečném světě je hodnota PIX na Planetě IX ovlivněna 
tím, jak se majitelé rozhodnou rozvíjet své pozemky. Vynořující se možnosti toho, co lze v 
metaverse vytvořit, jsou jedním z hlavních hnacích motorů zájmu o hru. Nakonec tento 
vývoj vyvrcholí získáním potenciálních užitečných odměn získáváním nativních žetonů 
Planet IX.

© PLANET IX 2022
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2.4 WEB3 HRY

Planet IX je online kryptohra založená na Non-Fungible Tokens (NFT). Naše NFT fungují 
jako herní aktiva, a jsou tedy utilitami ve hře. Mnoho našich NFT musí být spáleno nebo 
vyšlechtěno, aby se hráč mohl dostat dále do hry.

Stejně jako planeta samotná, i herní architektura se bude časem vyvíjet. To 
znamená další hloubku v Play-to-Earn, DeFi a mnoha dalších funkcích a mechanikách. 
Věříme, že to vytvoří skutečně pohlcující a přelomový herní zážitek.

METAVERZNÍ

Planet IX není jako žádná stará hra s jednoduchým začátkem, koncem a šťastně až do 
smrti. Jedná se o vyvíjející se ekosystém vícevrstvých hráčských cest. Planet IX je mostem 
mezi digitálním a fyzickým světem, kde lze prostředí nárokovat, kupovat i prodávat. 
Prostředí, která budou nakonec také přizpůsobitelná; umožnění a povzbuzení jak 
kreativity, tak strategie pro jednotlivé hráče.

KONEC KAPITOLY 2 – CO JE PLANETA Ix
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3.1 PŘÍBĚH

V roce 2089 klimatické změny zpustošily planetu. Nedostatek čerstvého vzduchu, čisté 
vody a úrodné půdy znamená, že planeta již nemůže udržet život. Občané, kteří hledali to, 
co zbylo z přírodních zdrojů, se nyní začínají obracet proti sobě. Občanské nepokoje vedou 
k občanské válce a nakonec světové válce.

V reakci na rozpadající se společnost vznikla radikální buňka. Agents of Change, 
také známý jako AOC Buňka, kterou založil 32letý Ame Valdis, má v plánu zbavit Zemi 
život. AOC, rozčarovaní z nepřátelského prostředí a lidí v něm, věří, že je to jediný způsob, 
jak civilizaci vzkřísit. Rozhodujícím prvkem, abychom mohli začít znovu, je zničení všeho 
živého a všeho lidského; historie, umění, kultura, architektura a digitální archivy. Z popela 
do budoucnosti.

AOC zahájí svou metamorfní destrukci otravou oceánů, odpálením bomb v 
jaderných elektrárnách, vypálením lesů a vymazáním všech digitálních dat. Když opouštějí 
Zemi ve flotile lodí hledajících nové planety, veškeré řeči o lidské historii a starém světě 
jsou přísně zakázány.

Rychle vpřed do současnosti. Rok 2539.

OBJEV PLANETY IX

Systém umělé inteligence známý jako AME (Altered Mind Emotion) byl na cestě časem a 
prostorem. Zhruba 450 let a několik rotací mlhoviny nibiru poté, co opustili to, čemu dříve 
říkali „domov“,
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systém najde
geografie, teplota, gravitace a atmosféra planety jsou považovány za nejlepšího kandidáta 
na vzkříšení agentů, které uchovává na palubě mateřské lodi (3x3)Eye. Aby bylo zajištěno, 
že všichni agenti mají společný cíl a vyhnuli se potenciálním vážným psychologickým 
dopadům, nechal AME změnit všechny jejich mysli – nebo přesněji – vymazat. Žádný z 
agentů si proto není vědom skutečnosti, že se ve skutečnosti vrátili celý kruh - zpět na 
planetu Zemi.

a zjistí stanoviště. Po skenování vyšetření,

3.3 AOC (AGENTS OF CHANGE)

Během 450 let cestování měla AME na palubě své lodi lidi se speciálními dovednostmi 
nazývanými Agents of Change v kontrolovaném komatózním stavu pomocí systému kryo-
lůžka. Dokonce vychovala nové agenty. Na Planetě IX jsou našimi hráči AOC

Vy jako agent změny musíte splnit poslání. A pokud uspějete, získáte vládu na 
planetě IX.

3.4 MISE
Jednoduchým, ale zásadním úkolem pro Agenty změny je nyní obnovit planetu IX a učinit ji 
znovu obyvatelnou (i když „část znovu“ není nic, čeho by si byli vědomi). Po získání půdy je 
každý AOC instruován, aby sbíral odpad za účelem vyčištění půdy. Pozemek tak zůstane 
připravený pro další rozvoj a v budoucnu terraformaci. AOC nyní může
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také zahájit proces formování území. Tato mise bude vyžadovat koordinaci mezi Agenty 
změny a pokud budou úspěšní; Flóra a fauna budou znovu vzkvétat, až se ekosystém 
znovu zrodí. Úkoly a výzvy stanovené pro Agenty změny se budou v průběhu hry měnit a 
vyvíjet – to vše tak, aby naplnily potřeby a překážky, které přicházejí s vytvořením 
(obnovením) planety, kde se dá žít.

SEZÓNNÍ PŘÍSTUP

Naše roční období na planetě IX lze považovat za éry. Nejsou nastaveny ani plánovány 
podle plánu. Sezóna 1 (Waters of Genesis) může trvat až rok nebo dva a následující sezóny 
mohou trvat jen několik měsíců.

Namísto toho, aby bylo střídání ročních období založeno na klimatu a životním 
prostředí, bude založeno a ovlivněno pokrokem agentů jako kolektivu a obnovou planety 
jako celku.

VODY GENEZE
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3.6 První sezónou v příběhu Planet IX je Waters of Genesis. Zahrnuje všechny první edice NFT, 
které jsou součástí rozsáhlých sbírek, které Planet IX dodá.

První sezóna, jak příběh napovídal, zanechala planetu bez života. Neexistuje žádná 
fauna ani zvířata. Země je neplodná. Pustiny. Vzduch je přepravován hustým uhlíkovým 
popelem. Ropné skvrny pokrývají moře. Skládky a trosky minulých lidských civilizací jsou 
hojné. Hořely lesy. Města jsou rozbitá. Zbývající relikvie minulosti ležely ladem a 
připraveny k objevení. Co zůstává v metrech odpadu pokrývajícího povrch? Co lze najít? Co 
se neztratilo?

KONEC KAPITOLA 3 – LORE

KINEMATICKÉ ZÁTKY OD

PLANET IX LAUNCH TRAILER 

„WATERS OF GENESIS“
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4.1 POLYGON

V naší ambici vybudovat největší světovou hru založenou na NFT jsme rychle viděli 
potřebu vybrat si infrastrukturu, která by mohla podporovat naše nesmírné ambice, 
poskytovat nákladově efektivní transakce a být dostatečně rychlá, aby umožnila 
působivou hru.
Nakonec jsme chtěli náš Metaverse postavit na platformě, která sdílí naše hodnoty týkající 
se udržitelnosti.

Po rozsáhlém výzkumu jsme se rozhodli pro Polygon jako jediné L2 řešení schopné 
splnit všechny naše přísné požadavky. Polygon je neuvěřitelně levný a rychlý na použití a 
je dostatečně decentralizovaný. Snad nejdůležitější je, že Polygon je dnes jedním z nejvíce 
ekologických a udržitelných blockchainů na trhu.

Polygon je protokol a rámec pro budování a propojování blockchainových sítí 
kompatibilních s Ethereum EVM. Jedná se o modulární protokol interoperability, který 
zaručuje deterministickou konečnost Etherea v mnohem rychlejší a škálovatelné síti uzlů. 
Polygon kombinuje to nejlepší z Etherea do mnohem agilnějšího vývojářského zážitku. 
Využívá zavedený zásobník, nástroje, jazyk a standardy EVM ve vlastním prováděcím 
prostředí WASM s vysoce škálovatelným konsensuálním algoritmem.

Postranní řetězce Sharding Kvorum Kosmos Polkadot Polygon

Kompatibilita Ethereum

Škálovatelnost

Bezpečnostní

Suverenita

Interoperabilita

Uživatelská zkušenost

Zkušenosti vývojáře
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Stabilitu Polygonu zajišťuje skupina profesionálních validátorů s vyhrazenou 
propustností a zdroji, s plně suverénním řízením. Nativní podpora pro libovolné předávání 
zpráv, mosty k externím systémům a okamžitá finalita transakcí z něj činí perfektní volbu 
pro vysoce ambiciózní projekt, jako je Planet IX – s ohledem na masové přijetí, upgrady a 
spolupráci komunity. Jeho kompatibilita s průmyslovými nástroji, jako jsou MetaMask, 
Remix, Chainlink a další stávající vedoucí ekosystému, dále dokazuje jeho důvěryhodnost a 
spolehlivost. Polygon poskytuje základní komponenty a nástroje pro zapojení do globální 
blockchainové digitální ekonomiky.

Architektura polygonu se skládá ze čtyř abstraktních, složitelných vrstev:

1.Vrstva Ethereum: Polygon využívá Ethereum, nejbezpečnější programovatelný 
blockchain na světě, k hostování a provádění kritické logiky. Tyto funkce 
implementované v inteligentních smlouvách zahrnují staking, finalitu, spory a 
zasílání zpráv.

2.Bezpečnostní vrstva: Sada validátorů, které pravidelně kontrolují platnost 
transakcí a zajišťují síť.

3.Síťová vrstva: Zodpovědná za blokovou produkci, místní konsensus a dobu 
provozu.

4.Prováděcí vrstva: Implementace virtuálního stroje, která spouští provádění a 
přechod stavu.

Chytré smlouvy Prostředí provádění
Provedení Vrstva

Evm Ewasm

Transakce
Porovnání

Polygon
sítěKonsensus Odering Data Vrstva

Validátor
Řízení

Bezpečnostní
(Volitelný)

Vrstva
Validace Důkaz Generace

Konečnost Vytyčování Spory Zasílání zpráv Vrstva Ethereum
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4.2 IXT
IXT je standardní token ERC-20 na Polygon Network. ERC-20 zavádí standard pro 
zastupitelné tokeny s vlastností, že každý token je přesně stejný (v typu a hodnotě) jako 
jiný token.

IXT je prostředkem směny v ekosystému Planet IX, slouží jako herní měna, 
odměňuje a uděluje hlasovací práva. IXT je jediným ERC-20 v herní ekonomice aktiv a je 
klíčem k hraní hry, obchodování a nákupu aktiv.

Tokenomika IXT je navržena tak, aby rozvíjela udržitelnou herní ekonomiku a 
zároveň podporovala uživatelskou základnu motivačními mechanismy. Gamifikace 
zaměnitelného aktiva je samotným základem, na kterém se hra opírá, využívající inovativní 
vlastní model hry za účelem odměňování aktivních hráčů a zainteresovaných stran 
vyvinutý naším statistickým týmem.

IXT těží ze čtyřletého plánu vkládání optimalizovaného tak, aby zajistil stabilitu hry 
na další desetiletí.

S celkovým počtem 153 milionů IXT má Planet IX podstatně nižší celkové emise než 
její hlavní konkurenti s průměrem kolem 2 miliard.
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4.3 VESTING

8,35 %
Investoři
& poradci

16,7 %
zakladatelé,
& konzultanti

Zaměstnanci

17,94 %
Hrajte, abyste vydělali

5,55 %
Ekosystém Fond

15,89 %
Událost likvidity

15,66 %
Sázkové odměny 13,38 %

6,52 % Výsadek 01
Výsadek 02

Bylo vyraženo celkem 153 258 228 tokenů IX, které budou dostupné po dobu čtyř (4) let, 
počínaje 22. listopadem 2021 ve 12:00 UTC.

Počáteční čtyřletá alokace celkové dodávky je následující:

• 15,89 % nebo 24 358 228 pro komunitní investory prostřednictvím zvýšení likvidity.

• 19,90 % nebo 30 500 000 k dřívějšímu použití jako zpětné odměny za výsadek.
• 17,94 % nebo 27 500 000 pro Play 2 Získejte odměny distribuované prostřednictvím

rozhodnutí
• 15,66 % nebo 24 000 000 jako odměny sázkových fondů.
• 8,35 % nebo 12 800 000 pro investory a poradce.
• 16,70 % nebo 25 600 000 pro zakladatele, zaměstnance a konzultanty společnosti 

Nibiru Software.
• 5,55 % nebo 8 500 000 pro ekosystém Planet IX.

kombinace míry výher, postupu ve hře a uživatelských bodů.

Přesné množství žetonů a rozpis najdete ZDE. Akcionáři, ředitelé, vedoucí 
pracovníci, zaměstnanci a konzultanti
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Planet IX a Planet IX Foundation jsou vydány IX tokeny. 4,17 % je zpočátku rozděleno, ale 
na první 2 měsíce je uzamčeno v rozhodné smlouvě. Všechny smluvní dohody vyžadují 
stejné schéma, kde 2,08 % z nich je připisováno měsíc po měsíci a uvolňováno každé 3 
měsíce rovnoměrně po dobu celkových 48 měsíců emise. Všichni zaměstnanci a 
konzultanti budou také podléhat různým nabytým právům a povinnostem, které by mohly 
vést ke ztrátě práv na další přiznané tokeny, pokud nebudou splněny, jak je stanoveno.

Bez ohledu na jakékoli zablokování investorů a předchozích zaměstnanců nebo 
konzultantů může společnost Nibiru Software předkládat návrhy, delegovat hlasování 
nebo hlasovat o návrzích souvisejících s Planet IX DAO.

4.4 DEFI
Planet IX IXT Staking Dashboard umožňuje držitelům nárokovat si další odměny 
poskytováním likvidity a uzamykáním tokenů IXT.

Na
jejich IXT na 4 různá období blokování, aby byla zajištěna dlouhodobá stabilita 
ekosystému. Pro různé výplaty odměn mohou držitelé IXT vsadit na 1, 3, 6 nebo 12 
měsíců, přičemž všechny mají různé rozložení hmotnosti.

Čím déle je IXT vsazeno, tím více odměn bude vyplaceno po skončení období 
blokování. Staking IXT na delší období stabilizuje volatilitu tokenu a podporuje stabilní a 
konzistentní zhodnocení ceny. Je přiděleno 24 000 000 IXT, které se použijí jako odměny za 
sázky během příštích 4 let. Výsledkem této alokace je 533 333 IXT každý měsíc, které 
budou uděleny hráčům, kteří vsadí své IXT ve vzestupné měsíční tabulce.

https://ix.fundation držáky umět Vybrat na kůl

Navíc hráči, kteří poskytují likviditu nejvíce obchodovaným fondům, mohou vsadit 
své žetony likvidity, aby získali více odměn za sázky za to, že jsou zainteresovanými 
stranami v likviditních fondech poskytovaných na decentralizovaných burzách.

V současné době tým PlanetIX poskytuje likviditu pro největší pooly na Quickswap 
(největší decentralizovaná burza na Polygonu), Polygon's Sushiswap, stejně jako 
centralizovaný pool IXT/USDT od LBank. Poskytování fondů pro držitele k obchodování od 
IXT do USDT posiluje závazek Planet IX vůči jejich hráčské základně a investorům.

Všichni držitelé IXT mohou volně poskytovat své vlastní fondy na jakékoli 
decentralizované burze, jak uzná za vhodné. Poskytování likvidity na různých DEX je ve 
skutečnosti podporováno týmem a komunitou, protože nastartuje obchodování na 
různých burzách, pobídky-
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zvýšit účast, zvýšit celkový objem a umožnit, aby se IXT stalo široce uznávaným aktivem. V 
budoucnu tým plánuje zřízení dalších poolů na nejvýznamnějších centralizovaných 
burzách.

4.5 ŘÍZENÍ

Řízení je samotným jádrem inovací web3. Povolení globální, decentralizované a 
důvěryhodné správy je funkce, kterou musí blockchainové aplikace používat a 
podporovat. Za tímto účelem PlanetIX buduje portál pro správu ve hře a aktivně vzdělává 
a zapojuje své hráče do správy webu3. Proto bude vytvořena herní geneze DAO: The 
PlanetIX DAO.

Po úspěšném zavedení herní ekonomiky a komunity se tým Nibiru bude snažit 
zavést demokratické správní struktury a decentralizované rozhodování ve všech 
aspektech vývoje PlanetIX, aby efektivně předal vlastnictví a správu hráčům a držitelům 
IXT.

PlanetIX DAO bude prvním vládním orgánem, který se hry ujme po počátečním 
nastavení. Prostřednictvím portálu pro správu ve hře budou moci hráči a členové týmu 
podávat návrhy a předkládat nápady a doporučení pro budoucnost PlanetIX. 
Prostřednictvím mechanismů hlasování v řetězci budou hráči schopni řídit příběh hry, 
vývoj a růst.

V budoucnu se „síť hráčů“ bude organizovat a strategicky zakládat nové menší DAO, 
účelově specifické DAO a potenciálně i lokálně definované DAO, aby spolupracovaly s 
PlanetIX DAO za účelem dosažení určitých cílů a implementace specifických strategií a 
obecně rozvoje a rozvíjet všechny aspekty hry oboustranně výhodným způsobem pro 
všechny přispěvatele.

Kromě toho bude mít každá korporace ve hře také své vlastní tokeny řízení zvané 
„MetaShares“. Některé z těchto MetaShares jsou již na trhu, zbytek bude distribuován 
prostřednictvím prodeje, airdrops nebo herních akcí v následujícím roce. Vlastněním 
MetaShare společnosti ve hře bude hráč vystupovat jako akcionář této společnosti. To 
znamená, že vlastníci MetaShare se budou podílet na hlasování o správě o jakýchkoli 
změnách navržených ve struktuře společnosti a také vydělají dividendový podíl na zisku 
této korporace ve hře.

V budoucnu pod vedením PlanetIX DAO vytvoří velké množství dílčích DAO aliance a 
strategie, které posunou vývoj her na další hranici online hraní: do otevřeného metaverze.
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Představujeme si svět, kde shluk účelově specifických DAO tvoří cechovní organizace, 
které převezmou vlastnictví PlanetIX a jejích mnoha pohyblivých částí prostřednictvím 
delegování hlasování a dalších strategických prvků.

KONEC KAPITOLY 4 – ŽETON Ix (IxT)

© PLANET IX 2022



PLANETA IX BÍLÁ KNIHA V.2.0 STRANA # 030

5 METAVERZNÍ

SEKCE 5.1 PŘEHLED
5.2 ZÁKLADY HRY
5.3 TRŽIŠTĚ
5.4 PIX
5.5 ÚZEMÍ
5.6 LANDMARKS
5.7 SYNDIKÁTY
5.8 NADACE AMELIA

031
032
033
034
035
036
037
037

& OBCHODOVÁNÍ

Z ZMĚNA

© PLANET IX 2022



PLANETA IX BÍLÁ KNIHA V.2.0 5 – METAVERZE STRANA # 031

5.1 PŘEHLED

Cílem všech herních mechanismů v Planet IX je skončit v IX Foundation, kde jsou odměny 
vypláceny v IXT

NETEMPIRE GWS Y_ ŠŤASTNÁ KOČKA
[MARKETPLACE] [ODPAD RAFINERIE] [TECH A VOZIDLA] [TOMBOLA]

Obchodujte se svými NFT
a budovat území

Spalte svůj odpad a získejte 
Astro kredity

Nákup &
upgrade Tech NFT

Vstupujte denně
slosování o výhru NFT

GRAVITAČNÍ STUPEŇ ETERNALAB NEWLANDS HAVEBLUE
[DORUČOVACÍ SLUŽBY] [HLEDÁNÍ ODPADU] [KONSTRUKCE] [KOSMETIKA]

Koupit balíčky
pozemní NFT (PIX)

Prohledejte svůj odpad, abyste 
našli zdroje a různé

Nákup a upgrade
zařízení NFT

Personalizace
& kosmetika

POUŽÍVEJTE ODMĚNY K VYTVOŘENÍ VÍCENFT

ŘÍDICÍ STŘEDISKO
// GameFi

Obhospodařujte zdroje a poklady prostřednictvím čištění 
vaší půdy nebo nájezdů na jiné AOC a použijte je k výrobě 
NFT prostřednictvím korporací ve hře.

NADACE IX
// DeFi

Prostřednictvím staking IXT nebo NFT's mohou 
držitelé aktiv požadovat IXT jako odměny a výplaty, 
podílet se na správě a aktivně zajišťovat ekonomiku 
ve hře.

SÁZKA NFT PROIXTODMĚNY

ÚZEMÍ
NFT STAKOVÁNÍ

MEZNÍK
NFT STAKOVÁNÍ

ENERGIE
NFT STAKOVÁNÍ

SINGL
STAKOVÁNÍ

LP
STAKOVÁNÍ

BAZÉN

SPOLU
PŮJČKY &
PŮJČENÍ

ŘÍZENÍ &
FRAKTIONALIZACE
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5.2 ZÁKLADY HRY

Digitální pozemky na planetě IX se nazývají PIX. Nativní zobrazení hry je mapa planety 
Země, geopropojená s vrstvou šestiúhelníkové mřížky pokrývající celou planetu. Zemský 
povrch se skládá ze zhruba 1,7 miliardy PIX – tj. každý PIX je unikátní NFT. To znamená, že 
neodvolatelné vlastnictví může být připojeno a zdokumentováno v síti Polygon blockchain.

Jak se hra a příběh odvíjejí, hráči se setkávají s rozsáhlou tradicí odehrávající se na 
rozbité planetě ve vzdálené budoucnosti. Vývoj hry je závislý na kolektivním úsilí hráčů. 
Počáteční výzvou je obnovit Zemi, aby opět vzkvétala a stala se obyvatelnou planetou – to 
vše pomocí řady aktiv vybudovaných na digitální zemi, kterou nazýváme PIX.

Aby toho dosáhli, musí hráči v tomto futuristickém, ale aktuálním metaverzu vytvářet 
strategie, obchodovat, prodávat a kupovat PIX.

Jak AOC shromažďuje různá aktiva, začne se objevovat řada složitých a zajímavých 
herních mechanismů. AOC budou muset shromáždit své zdroje, aby byly schopny 
konstruovat technologii nové generace. To jim také dá příležitost zapojit se do obchodu a 
konfliktů s jinými AOC – to vše za účelem dosažení společného cíle obnovy planety.

Ekonomika ve hře je pečlivě vytvořena, aby se zabránilo hyperinflaci. Naším cílem je 
poskytnout hráčům množství obtížných strategických kompromisů, aniž bychom ohrozili 
jejich schopnost vytvářet komunity a kreativně se vyjadřovat. Pečlivé zvážení kompromisů 
bude odměněno jak čistě ekonomickými pobídkami, tak uspokojením z toho, že porazíte 
své kolegy AOC
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5.3 TRH A OBCHOD

Planet IX má svůj vlastní proprietární trh s názvem NETEMPIRE, který umožňuje hráčům 
obchodovat se svými PIX, jak chtějí. Tedy volný trh, kde vládne nabídka a poptávka. 
Poplatek Marketplace je nastaven na 5 % a bude rozdělen odlišně v závislosti na tom, zda 
se PIX obchoduje v orientační zóně nebo ne. Pokud se obchodovaný PIX nachází v zóně 
Landmark, celý 5% poplatek bude vybrán Landmarkem a rozdělen mezi sázky právě této 
Landmark NFT. Pokud se PIX obchoduje mimo zónu Landmark, pak 2,5 % z poplatku jde 
do pokladny Planet IX na budoucí odměny za sázky a 2,5 % bude spáleno. Spálení 2,5 % 
učiní z IXT deflační aktivum.

Jak se trh dále vyvíjí, poplatky se mohou měnit. Síla decentralizace spočívá v tom, že 
hráči budou moci vyjádřit svůj názor na jakékoli změny provedené ve funkcích ve hře. 
Jejich hra. Jejich trh. Jejich pravidla.

Marketplace je jádrem Planet IX a neustále se vyvíjí, aby dále zlepšoval uživatelský 
zážitek pro naše hráče. Podporujeme přizpůsobení, změny a inovace všech našich AOC – a 
chceme jít příkladem.

Jak se tato vize pomalu naplňuje, nebudeme odpočívat. Představujeme si tržiště, 
které nakonec pokryje všechna digitální aktiva napříč všemi řetězci. To v podstatě 
znamená, že vyzveme největší hráče v kryptoprostoru – cíl, kterého nedosáhneme bez 
pomoci a tvrdé práce našich AOC. V nadcházejících čtvrtletích se agresivně zaměříme na 
budování trhu s funkčností, která dokáže překonat všechny ostatní. tržiště. Každý. Singl. 
Jeden.
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5.4 PIX
Jak je uvedeno výše v části „ZÁKLADY HRY“, Planeta IX je virtuální kopií planety Země, která 
byla rozdělena na 1 684 607 257 šestiúhelníků pomocí systému H3geo. Tyto šestiúhelníky 
se označují jako PIX a každý PIX je jedinečný token ERC-721 (NFT). PIX, jakmile jsou 
prodány, jsou generovány v našem backendu a poté zapsány do proprietárního Merkle 
Tree. To umožňuje, aby se off-chain aktiva propojila prostřednictvím jejich hashů s WEB3 
peněženkou. PIX je pak ražen v okamžiku, kdy jsou zapojeni do transakce. PIX jsou 
kategorizovány podle pěti rarit a devíti různých biomů. Dvourozměrná klasifikace 
konkrétního PIX je čistě funkcí jejich příslušných geografických poloh. Takže například PIX 
v centru Paříže je legendární centrum hlavního města, zatímco PIX ve vnější Sibiři může 
být arktický odlehlý bod.

PIX lze získat buď prostřednictvím našich týdenních balíčků, nebo zakoupit od jiných hráčů 
na proprietárním trhu Planet IX Marketplace.

LEGENDÁRNÍ
/ Centrum hlavního města

307 m²

VZÁCNÝ

/
/

2 150 m²
Hlavní město

Metropolitní
Město

Plocha

NEOBČASNÉ
/
/

15 048 m²
Přírodní
Pobřežní

Rezervovat
Čára

SPOLEČNÝ

/
/

105 333 m²
Předměstský
Venkov

Plocha
jsou

OUTLIER
/ Arktida a hory / Poušť a 
tundra

737 328 m²
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5.5 ÚZEMÍ

Základ Planety IX tvoří jednotlivé PIX. Jednotlivé PIX však samy o sobě nejsou 
produktivními aktivy. Když jsou sousední PIX připojeny k vytvoření Territory NFT, 
odemknou se další herní mechanismy, které uživatelům umožní generovat odměny. 
Území jsou hodnotnější, protože je lze vsadit za peněžní odměny denominované v IXT. 
Území je sbírka 10 až 1000 PIX, všechny sousedí s alespoň jedním dalším PIX ve sbírce. 
Hlavním strategickým cílem AOC je sbírat PIX za účelem maximalizace jejich potenciální 
produkce zdrojů a rozvoje území na planetě IX. K rozvoji teritoria musí hráč získat 
dostatečný počet sousedních PIX a poté pokračovat v ražení sbírky PIX do nového NFT 
teritoria. Proces ražby se projevuje mechanismem hoření, ve kterém AOC odešle shluk 
sousedních PIX na adresu pro vypalování a obratem přijme nově vyražené území NFT. 
Počet PIX potřebných k vytvoření konkrétního druhu území závisí na úrovni podle níže 
uvedené tabulky:

Existují čtyři hlavní typy teritoriálních NFT: OBLAST, SEKTOR, ZÓNA a DOMÉNA, 
přičemž DOMÉNA vyžaduje k vytvoření největší počet celkových PIX. Více PIX je propojeno 
a vytvořit Cluster. Nové území NFT však smíte razit až poté, co propojíte dostatek 
sousedních PIXů, abyste vytvořili OBLAST.

MNOŽSTVÍ PŘIPOJENÉHO PIXU 

POTŘEBNÉ K VYTVOŘENÍ ÚZEMÍ 

NÍŽE.

OUTLIER SPOLEČNÝ NEOBČASNÉ VZÁCNÝ LEGENDÁRNÍ

PIX 1 1 1 1 1

PLOCHA 10 20 30 40 50

SEKTOR 50 100 150 200 250

ZÓNA 100 200 300 400 500

DOMÉNA 200 400 600 800 1000
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5.6 LANDMARKS

Landmark Relics je exkluzivní kolekce NFT inspirovaná přírodními a kulturně historickými 
místy Země. Orientačním bodům jsou přiřazeny různé úrovně rarity a hodnocení 
hvězdičkami podle slávy a historické důležitosti příslušných památek.

Vlastnictví těchto Landmarks je distribuováno pomocí akcií Landmark, počet akcií se 
v rámci sbírky liší, od mnoha tisíc až po jednu akcii. Každý orientační bod má průměr 
výdělku. Plný tržní poplatek (5 % z hodnoty každého obchodu) uskutečněný v tomto 
okruhu bude přiznán stakeholderům konkrétních akcií Landmark.

Landmarks jsou vylosovány od Lucky Cat, jedné z herních korporací. Lístky do 
tomboly jsou součástí speciálních balíčků, výsadků nebo jiných akcí.

LANDMARK PŘÍKLAD RELIKY PRŮMĚR VÝDĚLKU (KM)

STUPEŇ/HVĚZDA 1 2 3 4 5 6

OUTLIER 25 25 50 100 200 2000

SPOLEČNÝ 37,5 37,5 75 150 300 2000

NEOBČASNÉ 50 50 100 200 400 2000

VZÁCNÝ 62,5 62,5 125 250 500 2000

LEGENDÁRNÍ 125 125 250 500 1000 2000
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5.7 SYNDIKÁTY ZMĚNY

Planet IX a společnost vyvíjející hru pevně věří, že svět se musí brzy vydat na udržitelnou 
cestu. Syndicates of Change představuje část našeho úsilí v tomto směru.

Exkluzivní NFT budou vytvořeny a integrovány do hry a za použití stejných 
mechanismů jako Landmarks bude část obchodní hodnoty nasměrována do nevládních 
organizací a projektů, které chce naše komunita podporovat.

5.8 NADACE AMELIA

Udržitelnost je jádrem kultury a poslání Planety IX. To znamená, že ambice být silou dobra 
a budování planety zítřka je integrováno do každého aspektu planety IX. Naším cílem je 
řídit agendu udržitelnosti a zavádět naše strategie pro herní mechaniky a také zajistit, že 
budeme žít tak, jak se učíme prostřednictvím monitorování a kompenzace dopadu našich 
příslušných týmů na životní prostředí po celém světě.

Toto úsilí je nutné, ale nestačí vzhledem k rozsahu problému, kterému čelíme. 
Půjdeme proto mnohem dále; vytvořením specializované nadace zaměřené na naše úsilí o 
udržitelnost, kterou budeme nazývat The Amelia Foundation. Jakmile bude společnost 
uvedena do provozu, snažíme se věnovat část všech příjmů do této nadace. Nadace pak 
přidělí zdroje na poslání společnosti přinést trvalou pozitivní změnu v našem světě.

Děláme to, protože tým stojící za Planetou IX se zavázal k trvalému dopadu na svět. 
Obzvláště nás znepokojuje rozsáhlé zhoršování životního prostředí, ke kterému v 
současnosti dochází po celém světě, a musíme být součástí rozhovoru a řešení. Účelem 
nadace bude vytvořit udržitelný a rozsáhlý pozitivní dopad na degradaci životního 
prostředí naší planety. Toho bude dosaženo prostřednictvím dopadových investic a také 
partnerstvím s ESG a iniciativami, projekty a společnostmi zaměřenými na udržitelnost.
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Nadace bude také pracovat na poskytnutí platformy a domova pro vyprávění 
zaměřené na škálování pozitivního dopadu a umožnění udržitelnosti pomocí technologie 
Web3. Abychom toho dosáhli, určili jsme pět různých kategorií příležitostí, které hodláme 
podporovat:

• Místní iniciativy obnovy a čištění.
• Venujte se projektům v rámci udržitelnosti s možností asymetrické návratnosti 
investic.
• Zavedené organizace s jasným a měřitelným dopadem na každý investovaný dolar.

• Výnosová a udržitelná aktiva, např. solární farmy.
• Startupy a zavedené projekty založené na Web3, které mají dopad na udržitelnost.

KONEC KAPITOLY 5 – METAVEVERZE
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6.1 PŘEHLED

Během staletí trvající plavby galaxií při hledání domovské planety bylo téměř přirozené, že 
vznikl ekonomický systém. Několik vizionářů a vůdců AOC vytvořilo společnosti pro 
nadcházející budoucnost možné kolonizace.

Od mezihvězdné doručovací společnosti až po prodejce hardwaru. Ekonomický 
základ pro lidi, aby mohli pracovat, vyrábět a udržovat si naději v budoucnost, kde už 
nebudou v hlubokém vesmíru, ale na oběžné dráze země zaslíbené: planety.

Některé z těchto společností byly vytvořeny, aby lidem poskytly důvod věřit, zatímco 
jiné byly vytvořeny poté, co AME našel obyvatelnou planetu.
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6.2 GRAVITY GRADE®

KORPORACE:
PRODUKT:
ROK ZALOŽENÍ:

Gravity Grade® / GG® 
Inteplanetární dodávka
2517

Společnost

PROFIL SPOLEČNOSTI:
Vaše jednotné kontaktní místo pro PIX. Cokoli potřebujete - standardní, expresní nebo 
speciální edice. Pro maximální rychlost a spolehlivost je GravityGrade® planetární 
logistická společnost, která dodává.

HESLO:
BALÍK DROP PRIME.

AKTUÁLNÍ NABÍDKA:
GravityGrade® Pack Drops jsou týdenní kapky, kde AOC může získat čerstvou dávku PIX 
do svého inventáře. Všechny balíčky jsou dodávány v S/M/L a jsou k dispozici jako 
standardní nebo expresní doručení. Standardní balíčky mají atraktivnější cenu, zatímco 
Express zajišťuje, že váš PIX bude ražen rychleji. Některé balíčky také obsahují lístky do 
tomboly Lucky Cat.

LOGOTYP

ROZVOJOVÉ PLÁNY:
GG® pokračuje v řetězci. To znamená, že všechny balíčky budou brzy NFT. GG® také 
začne zahrnovat bonusová aktiva.
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6.3 NETEMPIRE

KORPORACE:
PRODUKT:
ROK ZALOŽENÍ:

Společnost NetEmpire INC

Marketplace and Map Render 2517

PROFIL SPOLEČNOSTI:
Pro všechny obchody na Planet IX související se smlouvami (jako je nákup, prodej a 
obchodování s PIX nebo jinými aktivy) je NetEmpire tím správným místem pro budování 
vašeho impéria.

HESLO:
BUĎTE ŘÍŠÍ.

AKTUÁLNÍ NABÍDKA:
Planet IX vybudoval svůj vlastní trh pro obchodování s NFT, což je korporace ve hře s 
názvem NetEmpire. To je místo, kde hráči obchodují se svými PIX a dalšími aktivy NFT ve 
svém poslání obnovit planetu. Marketplace byl spuštěn 22. listopadu 2021 a od té doby 
hostil miliony obchodů. Zahrnuje řadu funkcí, které hráčům umožňují snadno nakupovat a 
prodávat svá aktiva, přičemž všechny jsou definovány níže:

LOGOTYP

ROZVOJOVÉ PLÁNY:
NetEmpire plánuje vyzvat největší hráče ve hře. V současné době vyvíjejí své chytré 
smlouvy pro cross-chain a přijímání všech digitálních aktiv. Říká se, že řetěz po řetězu 
zavedou už tuto zimu. Pověsti také říkají, že spolupracují s Y_, aby uživatelům poskytli 
dosud nevídaný obchodní zážitek.
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6.4 ŠŤASTNÁ KOČKA

KORPORACE:
PRODUKT:
ROK ZALOŽENÍ:

Šťastná kočka
Tomboly, soutěže a hry 2109

PROFIL SPOLEČNOSTI:
Využijte šanci vyhrát jackpot s losováním a soutěžemi Lucky Cat. S Lucky Cat - čas na hraní 
je pořád! www.luckycatraff.com

HESLO:
CÍTÍŠ

PROUD VYPNUT
Šťastná kočka
účastnit se
lístek je a
představit
odbyt
peněženka

a
tady
re Lucky Cat bude 
ercentage of
Peněženka pro kočky,

AOC to
vítězný

Všechno

tentoz
je gLOGOTYP

ROZVOJ
Lucky Cat I
hry. The
planeta
společnosti NFT as
Metaver

ssicky inspirované
hráč nad velkým 
počtem d a 

upgradovaný v

Lucky C
která guara
hry. V o
dimenzovaná výplata

an
r
s decentralizací -

smlouva o aréně
konkurenční
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6.5 Y_
KORPORACE:
PRODUKT:
ROK ZALOŽENÍ:

Y_
Prodejce techniky a hardwaru 
2181

PROFIL SPOLEČNOSTI:
K dosažení cíle obnovit svět do jeho slavné minulosti potřebují AOC pokročilé stroje. Zde 
přichází na řadu Y_.

HESLO:
Usaďte se a užijte si jízdu.

AKTUÁLNÍ NABÍDKA:
Harvester Drone měnící pokročilé technologické vybavení a aktuálně vyprodaný Harvester 
Drone je první z mnoha nabídek od Y_ na pomoc a podporu všem AOC v jejich misi 
obnovit planetu. Procento všech nákupů, které projdou přes Y_, je uloženo v peněžence 
Y_, která se řídí Y_ MetaShares.

LOGOTYP
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6.6 GLOBÁLNÍ SYSTÉMY ODPADŮ

KORPORACE:
PRODUKT:
ROK ZALOŽENÍ:

Global Waste Systems Inc. 
Odpadové hospodářství
2109

PROFIL SPOLEČNOSTI:
Přineste svůj odpad a přeměňte jej na cennou kořist. GWS se zabývá všemi druhy odpadu 
- žádné čištění není příliš velké nebo malé!.

HESLO:
KDYŽ VÁM ŽIVOT NADÁ ODPADY, UDĚLEJTE Z NĚJ ZLATO.

AKTUÁLNÍ NABÍDKA:
Tato právnická osoba převádí sebraný odpad na Astro kredity. Cena, kterou je Global 
Waste Systems ochotna zaplatit za odpad, se bude v průběhu času lišit v závislosti na 
poptávce trhu.

Waste NFT, které jste nasbírali, můžete vzít do GWS a spálit, abyste získali Astro kredity. 
Kurz je zde 1:1. Tato transakce trvá 6 hodin na každých 25 odpadu, který se rozhodnete 
spálit, a maximální kapacita je 100 odpadu na relaci. Poměr GWS pro Waste to Astro 
Credits se může v průběhu sezóny lišit. GWS většinu odpadu, kterým procházejí, šetří malé 
procento odpadu. Tento odpad se řídí držiteli Global Waste Systems MetaShare.

LOGOTYP
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6.7 ETERNALAB

KORPORACE:
PRODUKT:
ROK ZALOŽENÍ:

EternaLab®
Laboratorní filtrace a čištění 2109

PROFIL SPOLEČNOSTI:
Vítejte v EternaLab®. Důvěryhodný partner pro průmysl odpadového hospodářství a 
laboratoře. Naše nejširší řada nejmodernějších laboratorních ultrafiltračních zařízení se 
používá ke koncentraci a filtrování záležitostí našich klientů a doufejme, že jim 
poskytneme čistší konečný produkt.

HESLO:
VAŠE VĚČNĚ.

AKTUÁLNÍ NABÍDKA:
EternaLabs® je rafinérie odpadu a jeden z nejčistších korporátních gigantů působících v 
metavesmíru Planety IX. Za malou cenu bude EternaLabs® prosévat odpad, aby získal 
cenná aktiva, jako jsou Bio-M0ds, Easter Eggs a Blueprints. Zpracování odpadu 
EternaLabs® nějakou dobu trvá, ale v závislosti na tržních podmínkách může být odměna 
za poskytnutí vašeho odpadu společnosti EternaLabs® někdy mnohem vyšší ve srovnání s 
poskytnutím odpadu Global Waste Systems. Šance na nalezení některého z vysoce 
žádaných herních aktiv však nejsou zaručeny. EternaLabs® spálí většinu odpadu, kterým 
projdou, ušetří malé procento odpadu. Tento odpad se řídí držiteli EternaLabs® 
Metashare.

LOGOTYP
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6.8 NEWLANDS

KORPORACE:
PRODUKT:
ROK ZALOŽENÍ:

NewLands LLC
Nakládání s odpady
2109

PROFIL SPOLEČNOSTI:
Společnost NewLand byla založena v roce 2109 a její kvalita a důvěryhodná obchodní etika 
obstála ve zkoušce času. Společnost NewLands přizpůsobuje podnikání neustále se 
měnícím potřebám svých klientů a nabízí materiály šetrné k planetě s výsledky, na které se 
můžete skutečně spolehnout.

HESLO:
POPTÁVKA JE NAŠE NABÍDKA.

AKTUÁLNÍ NABÍDKA:
NewLands LLC nedávno postavila zařízení na výrobu energie a čím vyšší je úroveň vašeho 
zařízení, tím rychleji vyrábí energii. K upgradu zařízení budou hráči muset věnovat energii, 
astro kredity, Bio-M0ds a čas. Čím více energie hráč spálí, tím rychleji bude upgrade 
zařízení dokončen. Většina Astro kreditů, které Newlands generují jako příjem, bude 
spálena, nicméně ušetří určité procento ve své peněžence. Tato peněženka je řízena 
držiteli Newlands LLC MetaShares.

LOGOTYP

© PLANET IX 2022



PLANETA IX BÍLÁ KNIHA V.2.0 6 – KORPORÁCE VE HŘE STRANA # 048

6.9 HAVEBLUE

KORPORACE:
PRODUKT:
ROK ZALOŽENÍ:

Haveblue
Kosmetika
2501

Kosmetika AG
Prodejce

PROFIL SPOLEČNOSTI:
Jedna z nejnovějších společností v IX. Společnost byla založena v roce 2501 s cílem vytvořit 
zdravou soutěžní postavení mezi všemi Agenty změny. Chcete se pochlubit svými 
zaslouženými úspěchy? Haveblue má přesně to, co hledáte.

HESLO:
KOSMICKÁ KOSMETIKA.

AKTUÁLNÍ NABÍDKA:
HaveBlue je místo, kam jít, když si chcete upravit vzhled a dojem svého vlastního profilu ve 
hře. Ať už jde o nový banner, nové pozadí nebo získání některého z nadcházejících 
avatarů, HaveBlue má vše, co potřebujete, abyste vynikli a postoupili na vyšší úroveň. 
Skutečný Agent změny musí dostát svému jménu. HaveBlue si vezme malou část z 
každého nákupu a nechá si ji v peněžence HaveBlue. Tato peněženka se řídí HaveBlue 
MetaShares.

LOGOTYP
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6.10 JÁ
KORPORACE:
PRODUKT:
ROK ZALOŽENÍ:

JÁ
ZMĚNĚNÁ MYSL
PŘEDODJEZD

EMOCE

PROFIL SPOLEČNOSTI:
Ačkoli se předpokládá, že AME je pojmenován po Ame Valdisovi, zakladateli AOC. O 
systému AI, který běží na oběžné dráze i mimo ni, je známo jen velmi málo.

HESLO:
NEZNÁMÝ

PROUD
NEZNÁMÝ

NABÍDKA:

LOGOTYP
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6.11 VYBRANÁ AKTIVA VE HŘE

1/3

Y_: PIERCER DRONE

NEWLANDS: ZÁŘIVÉ ZAHRADY – VZÁCNÉ ZAŘÍZENÍ ETERNALAB: LEGENDÁRNÍ BIO–M0D
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VYBRANÁ AKTIVA VE HŘE

2/3

GRAVITY GRADE®: VÝROČNÍ BALENÍ NETEMPIRE: LEGENDÁRNÍ PIX

HAVEBLUE: STŘÍBRNÝ ODZNAK AOC NEWLANDS: MODROTIS
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VYBRANÁ AKTIVA VE HŘE

3/3

ODPAD

LUCKY CAT: PRÉMIOVÝ LÍSTEK DO TOmboly ASTRO KREDITY
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6.12 METASHARES

V době psaní tohoto článku vytváříme trh pro podíly ve společnostech ve hře. To 
umožňuje hráčům investovat do těchto společností nákupem meta-akcií. To dává 
držitelům správních práv MetaShare na zmíněnou in-game korporaci. Dát možnost 
diktovat budoucnost hry a jak využít pokladnu nahromaděnou tržbami od společnosti.

KONEC KAPITOLA 6 – KORPORÁCE VE HŘE

Y_ METASHARE METASHARE ŠTĚSTÍ KOČKA
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7.1 PŘEHLED

Se silným zázemím herního a finančního týmu se snažíme co nejvíce gamifikace 
tokenomiky. Prvním krokem k tomu je gamify staking. Přemostěním hraní mimo řetězec s 
odměnami v řetězci děláme první krok k hraní na webu3.

Farm NFT zdarma v Mission Control. Farmujte, spalujte, sázejte a spojujte svou 
cestu k větším NFT a nakonec vsaďte spotřební NFT a získejte IX Token jako odměnu.

SBÍREJTE ODPAD

SPOTŘEBNÍ MATERIÁLY ASTRO KREDITY

VYSTAVIT ZAŘÍZENÍ AKTUALIZOVAT ZAŘÍZENÍ

ENERGIE

VYDĚLATIXT VYDĚLATPIX
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7.2 ŘÍDICÍ STŘEDISKO

Mission Control je místo, kde může společnost AOC využít svůj majetek, aniž by ztratila 
bohatá geografická data vložená do mapy. Jejich inventář dronů, zařízení a mnoha dalších 
připravovaných herních aktiv se zobrazí v jednom zobrazení, aby uživatel získal jasnější 
přehled a větší kontrolu nad svými aktivy. Je to také centrum, kde hráč získá kompletní 
přehled o svém inventáři a může si nastavit veřejný profil hráče.

Řízení misí se bude neustále vyvíjet, aby zachytilo bohatou a rozmanitou sadu 
prostředků, které může AOC vlastnit a využívat. Má poskytovat spravovatelný a 
konsolidovaný způsob prohlížení aktiv bez ztráty složitosti nebo hloubek dat.

STŘÍT ZÁBĚRY Z HRY

V Mission Control bude mít hráč stanovený počet destiček, na které může vsadit své 
NFT aktiva. V každém okamžiku bude mít každý AOC stejný počet dílků, který bude 
omezen na šest dílků jako na začátku. S postupem hry se však bude také zvyšovat počet 
destiček dostupných k použití.

Nejprve může hráč vsadit zemi na své destičky, buď jeden PIX, nebo území (oblast, 
sektor, zóna a doména). Jakmile je kus země vsazen na dlaždici, začne se generovat 
odpad. Hráč pak může tento odpad sbírat pouhým kliknutím na destičku se svými 
vsazenými aktivy. Odpad se rodí podle Poissonova(12) rozdělení, s průměrem 12 odpadů 
každých 24 hodin, přičemž v žádném okamžiku se na dlaždici nemohou nashromáždit více 
než tři jednotky odpadu.

AOC může také vysadit Tech a Structures na vrcholu své země.
Když jsou na dlaždice vsazeny technologie nebo struktury, odpad se na těchto dlaždicích 
nevytvoří.
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7.3 Sklízecí drony

Drony jsou Planeta IX prvním příkladem technického aktiva. Jsou to stroje a zařízení, které 
buď plní stávající funkce efektivněji, nebo zavádějí do metavesmíru zcela nové mechaniky. 
Piercer Drones byly prodány našim prvním příznivcům a žádná další z této specifické 
technologie se již nikdy neprodá. Vzhledem k tomu, že drony lze razit jako ERC-1155 NFT, 
lze je obchodovat nebo prodávat na sekundárním trhu. Aby byla zajištěna férovost vůči 
novým hráčům, bude omezen počet dronů, které může hráč využít v Mission Control. Noví 
hráči, kteří chtějí vlastnit dron, budou muset obchodovat se stávajícími vlastníky, aby si ho 
pořídili.

Drone je vsazen na destičky v Mission Control a obhospodařuje WASTE Token 
ERC-1155, po 48 hodinách dosáhne MAX kapacity a ODPAD je třeba vyzvednout. Hráči bez 
Piercer Drone nebo Genesis Drone mohou také sbírat odpad, ale budou v tomto ohledu 
znevýhodněni ve srovnání s hráči, kteří vlastní Harvester Drone.

Drone Genesis vyprodukuje průměrně 14 odpadu za den (24 hodin), přičemž odpad 
bude generován podle Poissonova(14) rozdělení. Mezitím o něco méně exkluzivní Piercer 
Drone bude generovat v průměru 13 odpadu denně, opět podle Poissonovy distribuce.

Distribuce produkce odpadu pomocí 10 milionů vzorků.

13
14

0,10

0,08

0,06

0,04

0,02

5 10 15 20 25

OSA X - VÝSLEDEK OSA Y - FREKVENCE
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Rozšířenou kapacitu nákladu a vylepšení rychlosti sběru odpadu pro drony lze 
zakoupit na Y_. Takové upgrady by například mohly umožnit dronu pracovat autonomně 
po delší dobu nebo mu umožnit přesnější sběr odpadu bohatého na Bio-M0ds.

7.4 RAIDING

Uvnitř nadcházejícího Mission Control zavádíme vzrušující novou mechaniku umožňující 
určitou nesmrtící a zcela udržitelnou rivalitu.

V této nové mechanice může hráč přepadnout kontrolu misí ostatních hráčů a utéct 
se svým odpadem.

Když se hráč chce zapojit do nájezdů, je schopen vygenerovat seznam ostatních 
hráčů spolu s množstvím odpadu na jeho zemi. Hráč se pak může rozhodnout, kterého 
hráče by chtěl přepadnout. Pokud hráč není spokojen s vyhlídkami na raid, může utratit 
Astro kredity, aby přehodil seznam na potenciálně lepší cíle k raidování.

Úspěch nájezdu není jistý. Množství ukradeného odpadu bude také záviset na 
výkonu hráče v minihře spojené s mechanikou nájezdů. Přepadený hráč má 6 hodin na to, 
aby se bránil pokusem porazit své útočníky ve stejné minihře. Pokud obránce získá vyšší 
skóre než útočník, útok se vyhýbá.

Hráči budou mít inventární sloty, kam mohou umístit prostředky NFT, které mají 
určitá vylepšení, která ovlivňují jejich výkon raidu. Například: + 10 % v úspěšnosti nájezdů 
(zvýšení základní hodnoty úspěšnosti nájezdů tohoto hráče) nebo + 10 % v obraně (snížení 
základní úspěšnosti útočníků o 10 % při nájezdu na tohoto hráče)

Y_ bude také prodávat útočnou a obrannou techniku, kterou lze umístit na destičky.
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7.5 NAKLÁDÁNÍ S ODPADY

Planeta IX je pokryta odpadky. Doslova. Toxický odpad, pozůstatky starověkých civilizací a 
uhlíkový popel jsou jen některé z odporných kontaminantů, které jsou shromažďovány do 
zušlechťovacího systému Global Waste Systems. Odpad se nejlépe sbírá prostřednictvím 
Harvester Drones. Nezapomeňte však dávat pozor na budoucí zařízení pro sběr odpadu 
od společnosti Y_.

První fází obnovy obyvatelnosti planety je začít odklízet veškerý odpad. Hráči 
mohou čistit planetu, aniž by ve hře vlastnili jakýkoli jiný majetek; dělat hru zdarma ke 
hraní. Svůj odpad obhospodařujete pomocí nájezdů na PIX jiných lidí a/nebo sbíráním 
odpadu ze své vlastní půdy.

Po sběru odpadu máte dvě možnosti:

1. Svůj odpad můžete zušlechtit v GWS (Global Waste Systems). To bude nějakou dobu 
trvat, než GWS spálí váš odpad, ale na oplátku dostanete Astro kredity.

2. Můžete jít do EternaLab a nechat je filtrovat váš odpad a házet kostkami na možnost 
odhalit Bio-M0ds, Blueprints nebo vzrušující Easter Eggs. Tento proces také vyžaduje 
čas. Hráči se budou muset rozhodnout, zda chtějí riskovat hledání svého odpadu v 
EternaLabs kvůli potenciálu získat vzácné zdroje, nebo odpad prodat společnosti 
Global Waste Systems za zaručenou návratnost.

ODPAD

GLOBÁLNÍ
ODPAD ETERNALABSYSTÉM

[HLEDÁNÍ ODPADU]
[ODPAD RAFINERIE]

Astro kredity Plány Bio-M0ds
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Níže uvedená tabulka uvádí rozdělení pravděpodobnosti, podle kterého budou nalezeny 
Bio-Mods a Blueprints, když se hráč rozhodne prozkoumat svůj odpad.

ZDROJE PRAVDĚPODOBNOST

Legendární Bio-M0d 2,41 %

Vzácné Bio-M0d 6,02 %

Méně časté Bio-M0d 12,05 %

Společný Bio-M0d 18,07 %

Odlehlá hodnota Bio-M0d 24,10 %

Modrotisk 1,20 %

Pravděpodobnost, že nic nenajdete 36,14 %
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7.6 KOUPIT BEDNY A POKLADY

Kdykoli uloupíte odpad z destičky, dokončíte úspěšný nájezd nebo si nárokujete odpad ze 
svého dronu, máte šanci najít bonusovou kořist. Každá jednotka sklizeného odpadu 
přispívá 0,5% šancí na nalezení bonusové kořisti, až do limitu 100%.

Loot Crate může obsahovat různé množství
v něm. Když je bedna s kořist spálena, hráč obdrží mezi 2-5 bonusovými kořistními 
předměty.

bonusová kořist

Každá bonusová kořist má nastavené pravděpodobnosti, jak je uvedeno níže:

BONUSOVÁ KOŘIT PRAVDĚPODOBNOST

Legendární Bio-M0d 1,94 %

Vzácné Bio-M0d 4,85 %

Méně časté Bio-M0d 9,71 %

Společný Bio-M0d 14,56 %

Odlehlá hodnota Bio-M0d 19,42 %

BluePrints 0,97 %

Astro kredity 48,54 %
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7.7 VYBAVENÍ

Existuje pět úrovní zařízení, které jsou shodné s úrovněmi PIX. Hráč může získat zařízení 
prostřednictvím Newlands. Aby mohl hráč postavit zařízení, musí zaplatit požadované 
náklady v Astro kreditech, Bio-M0ds a plánech a po provedení platby musí také počkat 
určitou dobu, než bude stavba dokončena.

ZDROJE MNOŽSTVÍ

Legendární Bio-M0d 1

Vzácné Bio-M0d 5

Méně časté Bio-M0d 5

Společný Bio-M0d 10

Odlehlá hodnota Bio-M0d 10

BluePrints 1

Astro kredity 1000

7.8
VÝSTAVBA ZAŘÍZENÍ

Úroveň zařízení, která je ražena, je založena na pravděpodobnosti. Legendary je 
nejvzácnější a Outlier je nejběžnější. Více viz tabulka níže.

ZAŘÍZENÍ HMOTNOST PRAVDĚPODOBNOST

Legendární

Vzácný

Méně časté

Společný

Odlehlá hodnota

1

5

10

15

20

1 961 %

9,804 %

19 608 %

29 412 %

39 216 %

Pravděpodobnost získání určité úrovně zařízení však můžete posunout přidáním 
dalších Bio-M0d této úrovně do receptury stavby. Čím více Bio-M0ds hráč spálí, aby 
vytvořil zařízení, tím vyšší je pravděpodobnost získání zařízení vyšší rarity.
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Přesněji řečeno, při výstavbě zařízení bude rarita určena souborem pravděpodobností
kde

označuje vzácnost (prvním písmenem v
název každé vzácnosti) a

Nechte dodatečnou částku každého Bio-M0d rozšířeného hráčem
kde Pak pravděpodobnosti

bude aktualizováno podle:

Důvodů pro výběr tohoto modelu je několik. Za prvé, nové pravděpodobnosti tvoří 
rozdělení pravděpodobnosti, protože1:

Druhý; -li pak

A konkrétně, pokud pro všechny pak

Hráč tedy může vždy zvýšit své šance na získání požadované rarity tím, že utratí 
další Bio-M0ds stejné vzácnosti.

A nakonec na opravu pak

I když se pravděpodobnost blíží jednotě asymptoticky, vždy existuje určitá výhoda z 
vynaložení dalších Bio-M0ds.

Zařízení jsou klíčovou součástí sezóny Waters of Genesis, protože je to jediný 
způsob, jak získat energii, kterou lze vsadit za odměny IXT nebo PIX $.
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7.9 ENERGIE

Energie se vyrábí vytyčováním vašeho zařízení. Úroveň a úroveň vašeho zařízení, krát síla 
vaší země, určuje, kolik energie se vyrábí.

Jediný PIX dává 1 moc OBLAST Území 
dává 3 moc SECTOR teritorium dává 4 
moc ZONE Terito dává 5 moc DOMAIN 
Teritorium dává 6 moc

Zařízení lze upgradovat až na LVL 3.

To znamená, že zařízení LVL 3 spolu s územím AREA produkuje 9 energie (3x3).

Úroveň vašeho zařízení a pozemku také určuje, jak rychle se vyrábí energie.

Odlehlá hodnota: Produkuje energii každých 24 hodin 
Běžné: Produkuje energii každých 20 hodin Méně časté: 
Produkuje energii každých 16 hodin Vzácné: Produkuje 
energii každých 12 hodin Legendární: Produkuje energii 
každých 8 hodin

MNOŽSTVÍ VÝROBY ENERGIE

ZAŘÍZENÍ PIX PLOCHA SEKTOR ZÓNA DOMÉNA

Úroveň 1 1 3 4 5 6

Úroveň 2 2 6 8 10 12

Úroveň 3 3 9 12 15 18

VÝROBA DODACÍ LHŮTA

OUTLIER SPOLEČNÝ NEOBČASNÉ VZÁCNÝ LEGENDÁRNÍ

Vést čas 24h 20h 16h 12h 8h
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7.10 VYHLÁŠENÍ ENERGIE

Energy Staking proběhne na IX.Foundation.

Společnosti AOC se mohou rozhodnout vsadit za odměny IXT nebo PIX $

Pro sázkový fond $IXT;

Když hráč vsadí své energetické NFT, musí odpovídat množství energie vsazené s IXT v 
poměru 1:1.

Měsíční fond odměn bude distribuován jako běžný Single Staking; určité množství žetonů 
za den rozdělené mezi sázkaře v závislosti na množství energie, kterou vsadili.

Existují určitá kritéria pro plnou velikost fondu tokenů, který má být distribuován. To závisí 
na tom, kolik zařízení je vyraženo a kde se celý fond uvolní, když je vyraženo 30 000 
zařízení.

Podíl bazénu se rozděluje podle

Kde

Pokud není dostatek sázkařů, aby spustili uvolnění celého fondu odměn za daný měsíc, 
zbývající odměny nebudou vyplaceny. Místo toho bude posouvána dopředu a vyrušována 
během následujících 12 měsíců, jak je uvedeno níže.

MĚSÍCE 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

%
CENA

DISTRIBUOVÁNO

Z
BAZÉN 25 % 20 % 15 % 10 % 5 % 5 % 5 % 5 % 4 % 2 % 2 % 2 %

Navíc dojde k zavedení třetího staking poolu. Tento fond bude k dispozici pro hráče, kteří 
chtějí podpořit The Amelia Foundation.

Nadace Amelia bude prostředkem, jehož prostřednictvím bude společnost stojící za Planet 
IX v blízké budoucnosti podporovat různé projekty, společnosti a nevládní organizace a 
zveme naše hráče, aby
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pomozte nám v této misi realizovat naše iniciativy v oblasti udržitelnosti. Procento IXT 
generované pomocí tohoto třetího sázkového fondu půjde přímo do peněženky The 
Amelia Foundation.

Pro PIX staking pool:

AOC vsadí jednu ze tří stanovených částek energie a stejnou částku IXT $. Pool pak 
generuje GG PACK DROP, který si hráč může každý týden nárokovat.

Tyto balíčky také obsahují Loot Crate & Blueprints

KONEC KAPITOLA 7 – HERNÍ MECHANIKA
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8.1 DEFI ÚVOD

Planet IX nabízí stále se rozšiřující množství služeb a produktů DeFi. Cílem je vybudovat 
udržitelný ekosystém, který může poskytnout základnu pro další roky rozvoje.

Životnost Planety IX a její komunity je pro nás prvořadá a to se odráží ve všech 
rozhodnutích týkajících se aspektu DeFi hry. Smlouvy o sázkách $IXT poskytují hráčské 
základně pobídku, aby se zapojila do nastartování ekonomiky ve hře, zatímco smlouvy na 
sázky na aktiva ve hře rozdělují odměny hráčům za jejich akce a rozhodnutí ve hře. 
Poplatky ve hře přispívají k různým fondům a poskytují dlouhodobé pobídky pro oddané 
uživatele Planet IX a jejích nabídek DeFi.

Kromě toho je Planet IX odhodlána neustále rozšiřovat a zdokonalovat své portfolio 
produktů DeFi. Toho je dosaženo jak prostřednictvím vlastního vývoje, tak partnerstvím s 
protokoly DeFi třetích stran, které zlepšují nabídku pro hráče.

8.2 VYSADZOVÁNÍ ÚZEMÍ

Pro územní sázky 25 % všech příjmů generovaných z prodeje GG Pack & Cargo poklesne 
zpět do ekonomiky Planet IX ve formě odměn za sázky území. Nashromážděné IXT pak 
budou distribuovány hráčům, kteří vsadili své teritoriální NFT. Odměny se vypočítávají jako 
funkce vzácnosti a úrovně NFT vsazené na území. Například doména tvořená legendárním 
PIX bude generovat mnohem větší odměny než Area NFT tvořená odlehlými PIX.

Rozdělení sázkového fondu podle úrovně území a vzácnosti je podrobně popsáno 
níže:

ROZDĚLENÍ ÚZEMÍ

PLOCHA SEKTOR ZÓNA DOMÉNA

OUTLIER 0,50 % 1,00 % 2,00 % 5,00 %

SPOLEČNÝ 0,80 % 2,00 % 3,00 % 7,00 %

NEOBČASNÉ 1,00 % 2,00 % 4,00 % 10,00 %

VZÁCNÝ 1,20 % 3,00 % 5,00 % 12,00 %

LEGENDÁRNÍ 1,50 % 5,00 % 9,00 % 25,00 %
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Je důležité poznamenat, že jedním z klíčových témat, které jsme měli na mysli při 
vývoji výpočtů pro rozdělení odměn za sázky a načasování, byla dlouhověkost; to 
znamená, že chceme, aby noví i zkušení hráči sklízeli odměny pokročilejších teritoriálních 
NFT (tj. Legendárních domén), aby mohli v průběhu času dále rozvíjet ekosystémy. Proto 
bylo pro nás důležité vyvinout systém, ve kterém jsou hráči odměňováni značnou 
odměnou za to, že vynaložili čas a úsilí na vytváření hůře dosažitelných Territory NFT, aniž 
by příliš rychle vyčerpali fond odměn. S ohledem na to jsme se rozhodli, že pokročilejší 
Territory NFT budou mít vyšší odměny, ale tyto odměny budou vypláceny po delší dobu. 
Doba výplaty vsazených Area NFT je jeden měsíc, ale výplata vsazených doménových NFT 
je po dobu 12 měsíců s mnohem vyššími celkovými odměnami. Podívejte se do tabulky 
níže, kde najdete úplný přehled doby pro výplatu pro každou úroveň teritoriálních NFT:

ČAS NA VYPLÁCENÍ NAHROMAŽENÝCH HRNCE (V MĚSÍCÍCH)

PLOCHA

1

1

1

1

1

SEKTOR ZÓNA DOMÉNA

OUTLIER 3 6 12

SPOLEČNÝ 3 6 12

NEOBČASNÉ 3 6 12

VZÁCNÝ 3 6 12

LEGENDÁRNÍ 3 6 12

8.3 ODEMKNUTÍ ÚZEMNÍHO BAZÉNU

Při vývoji našeho modelu sázek pro Territory NFT jsme si byli vědomi škálovatelnosti a 
rychlosti růstu našeho ekosystému. Projekty, které se škálovaly příliš rychle, měly 
problémy s účtováním vyčerpání odměn a projekty, které se škálovaly příliš pomalu, 
riskují, že se ani nespustí. Chceme efektivně řídit svůj růst a vyhnout se obrovské výhodě v 
předstihu, kdy první uživatelé hry obdrží všechny odměny, takže pozdější hráči zůstanou s 
prázdnou. Je zřejmé, že by bylo nespravedlivé mít pouze jednoho hráče s raženou a 
vsazenou legendární doménou NFT, což by jim ve sázkovém fondu nezůstalo bez 
konkurence. Chceme, aby každý hráč měl příležitost a čas vybudovat si takovou úroveň 
území a užít si tyto odměny. Proto,
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Kde

ÚZEMÍ
STAKE 1 2 4 6 9 14 22 35 56 90 145

ZLOMEK
Z BAZÉNU

UVOLNĚNO
0,1 0,14 0,22 0,29 0,39 0,53 0,68 0,83 0,94 0,98 1

1,0

0,8

0,6

0,4

0,2

0 20 40 60 80 100 120 140

POČET ZÚČASTNĚNÝCH HRÁČŮ

Pokud není dostatek sázkařů ke spuštění uvolnění celého fondu odměn za daný 
měsíc, budou zbývající nevyplacené odměny přesunuty do následujících měsíců na 
základě úrovně územních fondů odměn. Pokud je například pouze 1

© PLANET IX 2022
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Sektor NFT staker, pak bude tomuto jedinému stakerovi vyplaceno pouze 10 % z 
měsíčního fondu odměn. Zbývajících 90 % fondu odměn bude přesunuto do fondů odměn 
následujícího měsíce (na základě procent uvedených v tabulkách níže)

1,0

0,8

0,6

0,4

0,2

0 20 40 60 80 100 120 140

POČET ZÚČASTNĚNÝCH HRÁČŮ

ODMĚNA
TLAČIT

MĚSÍCE 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

DOMÉNA 12 25 % 20 % 15 % 10 % 5 % 5 % 5 % 5 % 4 % 2 % 2 % 2 %

ZÓNA 6 30 % 25 % 20 % 15 % 5 % 5 %

SEKTOR 3 50 % 30 % 20 %

PLOCHA 1 100%

© PLANET IX 2022
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8.4 POJIŠTĚNÍ

Jakkoli je Web3 neuvěřitelný, letitý problém, jak přežít v případě katastrofy, je stále s námi. 
Svět počátečních frází, digitálních a kryptografických podpisů a IT bezpečnosti je skličující. 
Mezitím se v rámci metaverze, kterou budujeme, vytváří významná finanční hodnota a 
chceme, aby se naši hráči cítili bezpečně. Abychom toho dosáhli, spojili jsme se s Avatou, 
inovativním startupem nabízejícím pojištění výhradně pro digitální aktiva, a také s 
globálním pojišťovacím gigantem Generalis, abychom vytvořili pojištění na míru pro aktiva 
Planet IX.

Zpočátku bude pojištění nabízeno jako možnost, když
AOC razí území, ale v budoucnu se snažíme nabízet pojištění celého obsahu peněženek 
našich hráčů.

8.5 CO JE TO LIKVIDNÍ BAZÉN?

Likvidita finančního aktiva se týká rychlosti, s jakou lze aktiva prodat, aniž by to negativně 
ovlivnilo jeho cenu. Likviditní fond je crowdsourcovaný fond kryptoměn nebo tokenů 
uzavřený v chytré smlouvě, který se používá k usnadnění obchodů mezi aktivy na 
decentralizované burze (DEX). Likviditní fondy hrají zásadní roli v každém ekosystému 
kryptoměn. Přesněji to funguje tak, že zamknete dostatečné množství tokenů v chytré 
smlouvě. Tento fond pak umožňuje obchodování s kryptoměnami tím, že zajišťuje, že 
obchod může vždy proběhnout za tržní cenu. Bez zdravého množství likvidity v 
ekosystému IXT by pro hráče mohlo být obtížné koupit nebo prodat IXT v časovém rámci, 
který chtějí.

8.6 LP STAKOVÁNÍ

Naším cílem s LP sázkami je umožnit hráčům poskytnout likviditu pro ekosystém a vsadit 
své LP tokeny, aby vydělali více IXT. Poskytnutím likvidity zajistíte síť, prokážete vlastnictví 
hry a zajistíte stabilní směny. Zapojení je odměňováno pravidelnými výplatami všem 
stakerům. Každý měsíc je přiděleno 90 000 IXT hráčům, kteří se rozhodnou poskytnout 
likviditu ekosystému Planet IX.

Nakonec je nesmírně důležité pochopit, že poskytování likvidity LP Staking Liquidity 
Providing přichází s rizikem nestálé ztráty a prokluzu, přečtěte si o tom více zde: https://
academy. binance.com/en/articles/impermanent-loss-explained
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8.7 IXT CAT RAFF

IXT CAT RAFF je nová tombola pořádaná prostřednictvím in-game korporace Lucky Cat, 
která je zodpovědná za tomboly na Planetě IX. Každý čtvrtek ve 12:00 GMT budeme 
pořádat slosování lístků do tomboly, které si hráči mohou zakoupit po celý týden vsazením 
10 IXT. Každý AOC si může koupit tolik vstupenek, kolik chce, a vstupenky jsou platné pro 
slosování, které se koná každý čtvrtek ve 12:00 GMT.

Tyto vstupenky budou k dispozici kdykoli před čtvrtečním slosováním. Například 
hráč může ve středu vložit 10 IXT a obdrží 10 vstupenek do tomboly. Ve čtvrtek budou tyto 
vstupenky zařazeny do RAFFu LUCKY CAT, kde budete mít šanci vyhrát část z týdenního 
banku odměn 2 500 IXT. Žetony vsazené výměnou za tomboly budou uzamčeny po dobu 
nejméně jednoho týdne a uživatel nebude moci používat IXT pro herní funkce.

Po každém týdenním slosování, protože slosování funguje jako „Loterie bez ztráty“, 
bude muset každý uživatel znovu interagovat se smlouvou, aby získal nové vstupenky do 
slosování v následujícím týdnu. Uživatelé si také mohou vybrat své IXT z fondu, aby získali 
své IXT zpět, ale blokování výběru bude nastaveno na jeden týden po prvním slosování a 
uživatel nebude mít přístup k tomuto IXT, dokud toto období neskončí. Každý týden bude 
5 výherců a výplatní struktura je níže.

Struktura výplaty:
1) 40 %
2) 27 %
3) 19 %
4) 10 %
5) 4 %

8.8 PŮJČKY A PŮJČKY

Brzy si hráči budou moci půjčovat a půjčovat vše od IXT $ až po herní aktiva na naší 
platformě půjček a výpůjček. Navrhněte zapůjčení jakéhokoli aktiva, které vlastníte, nebo 
si půjčte aktivum, které potřebujete, proti IXT v zástavě. Hráči mohou také definovat své 
libovolné vlastní požadavky nebo struktury poplatků, aby byly jejich nabídky atraktivnější. 
Cechy mohou hráčům půjčovat velké množství aktiv, aby mohli postupovat ve hře a 
vydělávat více, aniž by museli nakupovat nebo investovat, dokud nezískají odměny za 
vypůjčená aktiva.

Všichni hráči si budou moci navzájem půjčovat nebo půjčovat jakákoli aktiva, zcela 
bez povolení a peer-to-peer, zabezpečená a ověřená polygonovým blockchainem. Pokud 
majetek není vrácen,
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věřitel si ponechá IXT.
Hráči mohou vytvářet veřejné nebo soukromé nabídky a dokonce si vzít IXT půjčky, 

pokud si potřebují půjčit více.
Umožnění uživatelům vyměňovat si aktiva, aniž by nad nimi ztratili vlastnictví, 

nastaví nový standard v rámci herní ekonomiky PlanetIX a umožní hráčům vyvinout 
sofistikované strategie, aby se dostali před své konkurenty.

Potřebujete si půjčit dron na sběr odpadu? Potřebujete si půjčit MetaShares, abyste 
mohli hlasovat? Chcete půjčit mezník pro IXT? Chcete propůjčit území pro IXT? Bez ohledu 
na vaši strategii, půjčovací a výpůjční fondy umožňují tuto pokročilou hru. Sledujte na 
ix.foundation nové položky nabídky k odemknutí a buďte první, kdo plně využije inovativní 
funkce, abyste se dostali vpřed!

8.9 FRAKČNÍ KLEPY

Díky frakcionaci NFT mohou držitelé vytvářet své vlastní DAO, rozdělovat odměny do své 
sítě, šířit bohatství mezi své nejsilnější příznivce a spolupracovat na akumulaci bohatství.

Cechy mohou budovat trezory s více aktivy, aby optimalizovaly kapitálovou 
efektivitu a řídily svou DAO pokladnu demokratičtěji, zatímco jednotliví hráči mohou 
akumulovat obrovské množství aktiv a bohatství s kupní silou své komunity.

Fractional Vaults také umožňují, aby nejvzácnější a nejvzácnější aktiva hry vlastnili 
mnozí. Pokud například DAO získá teritorium domény, může toto teritorium uložit do 
trezoru a distribuovat podíly všem členům.

Hráči mohou také vytvářet aliance kolem Vaultů – trezoru, ve kterém mohou mít 
podíl všichni hráči z této oblasti a který nese velké nahromadění území. Věříme v sílu DAO 
a budeme jednat tak, abychom vytvořili základ pro vytvoření decentralizované platformy, 
kde hráči vlastní a rozhodují o budoucnosti společně.

KONEC 8. KAPITOLY – DEFI
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