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Wstęp 

InDeep to projekt, którego twórcy pracują nad stworzeniem platformy do gier opartej o  

technologię blockchain. Podczas grania użytkownicy będą wydobywać kryptowalutę INDP. Dzięki 

niej,  gracze będą mogli nabywać swoje ulubione tytuły gier lub transferować swoje monety poza 

platformę. System wydobywczy dla użytkowników platformy będzie opierać się na technologii „Proof 

of Stake” (POS). 

Potencjał rynku gier 
 

  Rynek gier wciąż przeżywa lata świetności dzięki ciągle wdrażanym nowym technologiom. 

Od zwykłych dyskietek, przez CD, multiplayer aż po świetnej jakości gry na urządzenia mobilne czy 

też VR. W ciągu 6 lat rynek urósł o prawie 100% do 137 miliardów dolarów. Co roku liczba 

pasjonatów gier jest wyższa, przez co tempo rozwoju nie zwalnia. Znaczący wzrost rynku 
spowodowany jest ogromnym zainteresowaniem grami na urządzenia mobilne, których udział w 

wycenie marketu w latach 2012-2018 urósł z 18 do 51%. Wierzymy, że zastosowanie technologii  

Blockchain w połączeniu z możliwością zarabiania na graniu czy też możliwość nabycia gier bez 

prowizji przyciągnie uwagę niejednego gracza czy twórcy gier oraz podtrzyma lub nawet 

przyśpieszy tempo rozwoju rynku gier. 

InDeep – rewolucja w świecie gier 
 

Od lat badamy środowisko gier, a teraz nadszedł czas, aby dokonać przełomu. Znacząca 

liczba platform oferuje dostęp do gier po dokonaniu płatności w walucie FIAT. Oznacza to, że ten 

system zapewnia rozrywkę tylko wtedy, gdy użytkownik wcześniej zebrał odpowiednią ilość 

funduszy. Naszym zdaniem, w XXI wieku rozrywka powinna 

być szeroko dostępna, z jednoczesną możliwością 

pozyskiwania funduszy na kolejne gry. Dodatkowo brak 

dyskryminacji użytkowników oznacza, że nasza platforma jest 

oferowana wszystkim bez względu na sprzęt. 

Gracze są zarówno użytkownikami gier jak i „górnikami”. 

Nasza kryptowaluta zostanie specjalnie stworzona dla 

projektu InDeep. Dlatego też użytkownicy będą mogli łączyć 

przyjemność grania w gry z osiąganymi zyskami w postaci 

wydobytych monet INDP. 
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Dlaczego Proof of Stake? 

Jak wiadomo, jedną z głównych wad algorytmu Proof of Work jest fakt ogromnego zużycia 

energii. Użycie kart graficznych do kopania zwiększa ich ceny, co nie spotyka się z zadowoleniem 

społeczeństwa graczy. InDeep wychodzi naprzeciw tym problemom, opierając się na całkowicie 

nowym algorytmie Proof of Stake, w którym „stakowany” w głównej mierze jest czas grania, a nie 

posiadane na portfelu monety. Tym samym projektowi InDeep nie można zarzucić jednej               z 

najczęściej powtarzanych wad kryptowalut, jaką jest energochłonność sieci. Uważamy również, że 

brak wpływu na ceny kart graficznych spotka się z dużym zadowoleniem nawet najbardziej 

zagorzałych przeciwników kryptowalut. 

Korzyści z nabycia i użytkowania InDeep  

 

Najszybsi inwestorzy podczas ICO mogą kupić tokeny ze zniżką do 31% lub przy 

wystarczającej kwocie inwestycji uzyskać masternode’a, stabilizując sieć oraz mając 

udziały w prowizjach transakcyjnych. 

 

Gracze zyskują możliwość kupna gier po niższych cenach z racji marży 0% oraz 

połączenia przyjemności jaką jest granie z czerpaniem zysków z wydobycia 

kryptowaluty InDeep. 

 

 Deweloperzy otrzymują 100% zysku ze sprzedaży swoich gier - prowizja InDeep jest                                        

równa 0%. 
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Jak nabyć tokeny InDeep? 

Nasze tokeny podczas kampanii ICO będą do nabycia za pomocą Metamask oraz poprzez 

rejestrację na oficjalnej stronie internetowej InDeep. 

 

Opis kryptowaluty InDeep 
 

 

Kryptowaluta INDP będzie oparta o protokół „Proof of Stake”, gdzie główną rolę odgrywać 

będzie czas spędzony na grze. Częstotliwość przyznawania nagrody dla graczy będzie wahać się 

między 40 a 60min grania. Efektywność wydobycia nie będzie się zmieniała przez zwiększony czas 

gry, tzn. niezależnie od jakiego czasu klient używa platformy InDeep, częstotliwość i wielkość 

nagrody się nie zmieni. Jedynie wraz ze wzrostem liczby monet na dedykowanym portfelu, wzrastać 

będzie, lecz nieznacznie, efektywność wydobycia kryptowaluty INDP. Najważniejsi dla nas są 

gracze, więc używanie platformy będzie podstawą zarabiania na niej. Posiadanie monet na portfelu 

nie będzie wystarczające do uzyskania nagrody. Decentralizację, stabilność oraz bezpieczeństwo 

sieci gwarantować będą nowoczesne masternode’y rozdystrybuowane wśród największych 

inwestorów po kampanii ICO oraz w dalszej fazie projektu.  

 

W bloku Genesis zostanie wydobyte 88 mln monet INDP, z czego 66 mln zostanie 

przeznaczone dla inwestorów (1:1 do ilości tokenów INDPt, które nabyli podczas trwania ICO), a  

pozostała część zostanie przeznaczona na kampanię Bounty, rezerwę oraz tokeny dla firmy 

PatchKit. Jako odpowiedzialni założyciele start-up’u zobowiązujemy się do niesprzedaży swojej 

części monet przez okres 3 lat, aby nie powodować niepożądanych ruchów na rynku kryptowalut. 
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Ekosystem 

 
  

Schemat przedstawiony powyżej reprezentuje najważniejsze elementy Ekosystemu InDeep. 

Technologia umożliwia dostęp do anonimowych, szybkich i bezpiecznych transferów danych. 

Rozproszona struktura gwarantuje to, iż w porównaniu do innych platform sieć InDeep będzie 

niezmiernie stabilna. Szczegółowe informacje dotyczące klienta, dedykowanego portfela, 

masternode’a oraz platformy są wypunktowane i opisane poniżej. 
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Platforma 

Nasza platforma umożliwia założenia konta, a poprzez to dostęp do biblioteki gier,  

dedykowanego portfela i ogólnych statystyk rozproszonej sieci InDeep. Odpowiednio 

zoptymalizowana platforma pozwala każdemu na korzystanie z jej funkcji bez przeszkód. 

Rozumiemy również, że nie każdy gra fair, dlatego też we współpracy z firmami zajmującymi się 

stricte bezpieczeństwem sieci i platfrom zaimplementujemy szereg zabezpieczeń przeciw 

oszustom. W pierwszej kolejności, gdy gracz uruchamia klienta platformy, masternode sprawdza 

poprawność sumy kontrolnej niezaktualizowanych plików. W razie poprawnej identyfikacji, 

użytkownik dostaje dostęp do konta, w przeciwnym razie węzeł automatycznie zaktualizuje 

niepoprawne pliki i zablokuje nieautoryzowany dostęp. 

Klient 

Zespół wielu doświadczonych programistów z PatchKit  opisany niżej  pracuje nad multi-

platformą dla klienta z branży gamingowej od ponad trzech lat. Ta sama grupa entuzjastów zbuduje 

platformę InDeep, gdzie podstawowym elementem klienta będzie rynek gier, na którym za 

zarobione monety INDP lub inne kryptowaluty będzie mógł nabyć ulubione tytuły. 

Dedykowany portfel 

Zaimplementowanie tej funkcji jako jednej z głównych w obszarze klienta umożliwi 

użytkownikom transfer jak i wyciąg środków w INDP. Każdy otrzyma swój klucz prywatny, który 

przechowywany będzie na komputerze lub w formie papierowego portfela. Naszym celem jest 

stworzenie multi - walutowego portfela do wielu kryptowalut, nie tylko INDP. 

Masternode  

Priorytetem InDeep jest decentralizacja, stabilność oraz bezpieczeństwo sieci. Każdy 

użytkownik ma możliwość osiągnięcia statusu masternode’a. Warunkiem tego będzie zakup 

wyspecjalizowanego urządzenia w cenie od 300 od 500$ oraz bycie posiadaczem co najmniej  100 

tyś INDP. W zamian za to, osoby ze statusem masternode’a będą otrzymywać 45% prowizji za 

transakcje do podziału pomiędzy siebie. 
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Współpraca z PatchKit 

Firma PatchKit składa się z 30 pełnych pasji do gier profesjonalnych deweloperów. 

Poczynając od świeżo upieczonych inżynierów oprogramowania aż po doskonale obeznanego w 

temacie rynku gier doktora Politechniki Wrocławskiej. Od lat zajmują się kreowaniem platform 

wspomagających dystrybucję przez twórców zarówno niszowych, jak i popularnych tytułów. 

Wierzymy, że dzięki doświadczeniu i wiedzy członków firmy PatchKit nasza współpraca zaowocuje 

perfekcyjnie zoptymalizowaną oraz efektowną platformą InDeep. 

 

 

Initial Coin Offering (ICO) 

Fazę tę dzielimy na dwie odrębne sekcje: 

 

• preICO 

• ICO (I, II, III, IV) 

     

Pierwsza z nich, a zarazem najważniejsza nada kierunek całemu projektowi, ponieważ to ona 

odda prawdziwe zainteresowanie rynku projektem InDeep oraz pomoże uzyskać niezbędne środki 

do intensyfikacji rozbudowy platformy, a także rozszerzy stworzoną wcześniej społeczność klientów, 

która będzie podporą całego projektu.  

Druga zaś, będzie swego rodzaju dodatkiem oraz potwierdzeniem wartości całego projektu, 

a także kolejnym impulsem do rozkwitu platformy InDeep i wszystkich atrybutów, które będą 

wchodziły w jej skład. 
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Tabela dotycząca kampanii ICO 
 

 

 

Dystrybucja funduszy uzyskanych podczas crowdfundingu 

 

 
 

Zależy nam na rozwoju projektu oraz ciągłej jego rozbudowie, więc środki uzyskane podczas 

preICO będą przeznaczone tylko i wyłącznie na dalszą dynamizację tworzenia  platformy InDeep, 

marketing odpowiedzialny za rozpowszechnienie produktu i opłaty z nim związane. 
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Kontakt 

 
Jeśli masz jakiekolwiek pytania odnośnie projektu i jego założeń, skontaktuj się z nami. My 

obiecujemy, że odpowiemy na Twoje zapytanie jak najszybciej i jak najdokładniej będzie to 

możliwe. 

 

Facebook: @InDeepBlockchain 

Twitter: @InDeepPlatform 

Telegram: https://t.me/indeep 

E-mail: suport@indeep.info 

 

Adres biura:  

 

Poland 

ul. Świętej Elżbiety 4, Wrocław 

mailto:suport@indeep.info

