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Abstrak: Gagasan

oleh

(ideaXdesign

Neunio, sebuah blockchain yang dirancang

untuk

Desain)

adalah

mengembangkan

diamankan

menggunakan

post-quantum

kriptografi (PQC). Sebagai pengganti dari pengembangan blockchain ini kami membangun Neunet,
sebuah platform yang sesuai yang cerdas akan membantu mempercepat proses perekrutan untuk
perusahaan rintisan, menyewa manajer dukungan, dan talenta secara global dengan memanfaatkan
teknologi kecerdasan buatan. Aplikasi ini akan dapat sesuai dengan bakat untuk peluang-peluang
yang lebih baik dan mencocokkan peluang untuk pengguna, dari apa yang ada saat ini. Ini akan
dilakukan dengan menggunakan metode jaringan syaraf yang rekuren (AI) dalam kombinasi dengan
analisis statistik tradisional untuk lebih baik melakukan tindakan ini. Tujuan, untuk menurunkan waktu
dan sumber daya yang diperlukan untuk menemukan bakat yang tepat dan kesempatan kerja yang
tepat. Platform ini akan menjadi bagian dari apa yang dianggap sebagai "Fasa Satu" dari proyek
ini. Kita akan menggunakan cryptofinancing (Korban Berbentuk Koin Awal) untuk mendanai proyek
kami.

Harap CATATAN: TOKEN KRIPTOGRAFIK YANG DISEBUTKAN DALAM KARYA TULIS PUTIH INI
MERUJUK KE TOKEN KRIPTOGRAFI DIJUAL DALAM ACARA YANG DIBUAT TOKEN YANG
DIDISTRIBUSIKAN PADA BLOCKCHAIN DALAM HUBUNGANNYA DENGAN NEUNIO DISTRIBUSI
TOKEN.

Hak cipta © 2017 gagasan rancangan oleh

Tanpa izin, seseorang dapat menggunakan, memperbanyak, atau mendistribusikan materi apapun
di kertas putih ini untuk pendidikan dan non-komersial menggunakan (misalnya, selain untuk biaya
atau untuk tujuan komersial) yang disediakan bahwa sumber asli dan pemberitahuan hak cipta yang
berlaku disebutkan.
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DISCLAIMER: Laporan resmi ini adalah untuk tujuan informasi saja. Gagasan oleh tidak desain
menjamin keakuratan atau kesimpulan yang dicapai dalam kertas putih ini, dan kertas putih ini
disediakan "apa adanya". Kita tidak membuat dan secara tegas menolak semua representasi dan
garansi, TERSURAT, TERSIRAT, undang-undang atau jika tidak, apa pun, termasuk, tetapi tidak
terbatas pada: (i) GARANSI TERSIRAT MENGENAI DAYA JUAL, KESESUAIAN UNTUK TUJUAN
TERTENTU, kecocokan, penggunaan, title atau kesesuaian; (ii) bahwa isi kertas putih ini bebas dari
kesalahan saat; dan (iii) bahwa isi tidak akan melanggar hak-hak pihak ketiga. IdeaXdesign dan
afiliasinya tidak akan bertanggung jawab atas kerusakan apa pun yang timbul dari menggunakan,
rujukan kepada, atau ketergantungan pada kertas putih ini atau konten apapun yang menyertainya,
bahkan jika MEMBERITAHUKAN KEMUNGKINAN KERUSAKAN DEMIKIAN. Dalam acara tidak akan
ideaXdesign atau afiliasinya akan bertanggung jawab kepada seseorang atau entitas atas kerusakan
apapun, kerugian, uang pertanggungan, atau biaya pengeluaran apa pun, baik langsung maupun
tidak langsung, KONSEKUENSIAL, INSIDENTAL, kompensasi tubuh,, sebenarnya teladan, menyulut
atau khusus untuk penggunaan, rujukan kepada, atau ketergantungan pada kertas putih ini atau
konten apapun yang menyertainya, termasuk, namun tidak terbatas pada, segala kehilangan
pendapatan, bisnis, keuntungan, data, gunakan niat baik, atau kerugian yang bernilai tinggi lainnya.
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Visi kami dengan Neunet adalah untuk menciptakan sebuah dunia yang dapat menikmati tingkat
tertinggi produktivitas apabila bakat kanan dari memenuhi peluang kanan. Kami ingin meningkatkan
tingkat koneksi ini dibuat di seluruh dunia dan lihat Neunet sebagai perantara dalam yang manusia
menghubungkan untuk mengubah cara kita hidup untuk selama-lamanya. Kami memiliki dua
sasaran: 1) untuk menciptakan sebuah dunia di mana human capital akan naik ke level tertinggi, dan
2) untuk mengurangi kurangnya terhadap keragaman di tempat kerja di dalam dan kewirausahaan
tech masyarakat dan mengakhiri kesenjangan digital.

Pernyataan Mengapa
Kita ada untuk pindah meneruskan kemajuan manusia dan mematahkan berbagai rintangan yang
ada di tengah-tengah kita menyebarkan daya kolektif dari potensi manusia melalui teknologi.

Latar Belakang
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Krisis kerja yang terjadi di dunia dan lebih khusus di AS adalah berganda dua: kurangnya
produktivitas dan efeknya pada GDP, dan kurangnya terhadap keragaman di tempat kerja.

Kurangnya produktivitas adalah musabab antara majikan dan karyawan orang miskin yang sama.
Menurut sebuah artikel tahun 2016 baru-baru ini oleh Federasi Nasional Bisnis Independen, sekitar
47% dari usaha kecil tidak dapat menemukan pelamar yang memenuhi syarat untuk posisi
terbuka. statistik ini adalah dicadangkan oleh sebuah studi baru-baru ini dilakukan oleh Pew
Research group yang menemukan bahwa 50% dari UKM tidak mendapatkan bakat mereka perlu
untuk lowongan kerja mereka. Menurut sebuah laporan Harvard Business Meninjau, 80% pegawai
turnover adalah hasil dari orang miskin menyewa keputusan-keputusan, sekitar 36% dari yang
dipekerjakan oleh baru gagal dalam 18 bulan pertama, dan biaya untuk memasang kembali upah ini
dapat di mana saja yang kuat antara biaya sepertiga dari tahun-pertama gaji kepada sekitar
$250,000. Ini juga pujian studi yang dilakukan oleh Jobvite yang menemukan bahwa 74% tenaga
kerja terbuka untuk membuat pekerjaan pindah dipimpin oleh Millennials yang lebih mungkin untuk
pindah. Salah satu faktor-faktor yang berkontribusi terhadap masalah mahal ini ditemui dalam data
meyakinkan dari baru-baru Robert survei Setengah, (Robert Setengah kepegawaian dan badan
kerja), yang menemukan bahwa 36% pada 1400 atribut eksekutif masalah ke sebuah keahlian miskin
sama. Namun, sebuah kajian terbaru oleh Deloitte telah menunjukkan ada juga biaya tersembunyi
dari posisi terbuka yang tidak terpenuhi. Antara mencari dan mewawancarai calon, produktivitas
yang hilang memiliki posisi terbuka, jalur landai ke atas waktu yang diperlukan oleh upah baru, dan
kode pekerjaan. Menurut sebuah studi yang dilakukan oleh Pusat berbasis London untuk Penelitian
Ekonomi, biaya ini sekitar AS $160 milyar per tahun. Lebih mempengaruhi produktivitas umum
berjuang untuk menemukan upah yang tepat, adalah perusahaan yang kehilangan pendapatan dan
keuntungan dari tidak meraih potensi penuh output, dan kedua orang-orang yang tetap
menganggur atau semu tidak menghabiskan banyak dalam ekonomi karena itu memburuknya
pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan.
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Hal ini menimbulkan masalah yang lebih besar yang telah dinyatakan dalam Harvard Business
Meninjau oleh para profesional Sumber Daya Manusia sebagai salah pengumpulan dan analisis
informasi dan data. Manusia yang tidak sempurna dan masalah ini sampai sekarang telah lama
tinggal sebagai kebiasaan. Menurut psychometrics.com, manusia keras - untuk kabel telah kesalahan
saat mengevaluasi orang dan menggunakan heuristics dalam penghakiman mereka. Ini adalah salah
satu penyebab utama menuju unproductivity karyawan yang adalah $600 milyar ke AS biaya
menurut sebuah survei yang dilakukan oleh Proudfood Consulting. Bila anda biaya
underemployment gabungan yang, menurut sebuah studi oleh Pusat untuk Pasar Tenaga Kerja,
menjadi $160 milyar masalah selain untuk biaya pada masyarakat, dengan jumlah ini unproductivity
karyawan untuk lebih dari $760 milyar per tahun. Namun, ada hal lain yang sedang dihadapi pemberi
kerja dan telah membuat berita utama selama beberapa tahun terakhir dan kurangnya terhadap
keragaman di tempat kerja.

Selama bertahun-tahun, perusahaan-perusahaan - apakah dalam industri berteknologi tinggi atau
di Amerika perusahaan - memiliki semua bersumpah untuk membuat sebuah bagian atas isu
keragaman agenda mereka, namun keragaman di tempat kerja tetap masalah dalam kerja sama AS
AS Komisi Kesempatan telah menemukan bahwa 2014, kulit hitam dan Hispanics hanya mewakili
1.9% dan 4.4. % Dari masing-masing tingkat-profesional tenaga kerja. Menurut studi yang sama ada
13% dan 16% hitam perempuan hitam dengan tech derajat bekerja dalam bidang tak berkerabat
dibandingkan dengan 7% untuk laki-laki putih mengutip lingkungan eksklusif sebagai
menyebabkan serta proses perekrutan saat ini. Menurut sebuah artikel tahun 2017 oleh Huffington
Post, meskipun lebih perempuan berbakat dan minoritas dalam bakat ruangan untuk perusahaan
untuk memilih dari, "ada sekarang dua kali lebih banyak orang sebagai perempuan dengan kualifikasi
yang sama bekerja dalam bidang stem, dan universitas-universitas di atas menghasilkan hitam dan
golongan Hispanic ilmu komputer dan lulusan Teknik di dua kali tingkat yang memimpin perusahaan
berteknologi tinggi sebenarnya menyewa mereka." masalah ini telah menjadi kebiasaan cara untuk
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terlalu lama dan firma biaya. Pusat untuk talenta dan Inovasi telah menemukan bahwa "perusahaan
dengan beragam karyawan para pemimpin dan 45% lebih cenderung tumbuh pangsa pasar atas
tahun sebelumnya dan 70% lebih mungkin untuk menangkap sebuah pasar baru." Sayangnya,
sebagai PwC ditemukan melalui sebuah survey yang baru-baru ini dari Millennials, hanya 55% dari
Millennials setuju dengan pernyataan bahwa organisasi 'berbicara tentang keragaman, tetapi tidak
merasa kesempatan ini benar-benar sama untuk semua".

Banyak perusahaan dan inovasi yang datang ke arah coba dan memperbaiki situasi tenaga kerja ini.
Seperti yang anda akan membaca, mereka telah hanya ditujukan masalah membantu perusahaan
menemukan talenta. Di bawah ini, kami akan mereka alamat dan kekurangan mereka dan bagaimana
kita percaya kita memiliki solusi terbaik untuk masalah ini karena menurut Biro Statistik Tenaga Kerja,
sebagai bulan April 2016 ekonomi telah menyetel semua baru - waktu-tinggi 5.85 juta lowongan
kerja yang tidak terpenuhi dengan jelas menunjukkan solusi saat ini tidak bekerja serta masih ada
masalah kepelbagaian di AS tenaga kerja.

Status Quo saat ini
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Sebuah studi yang dilakukan oleh Pew Research Center menemukan bahwa ada lebih online pencari
kerja dari sebelumnya di Amerika sebagai sekitar 54% orang Amerika menggunakan internet untuk
menemukan pekerjaan dengan 45% menerapkan online yang dibandingkan dengan 2005 di mana
hanya ada 26% Amerika yang mencari pekerjaan online. Karena tren ini perusahaan telah mencoba
untuk mengoptimalkan proses kerja dan efisien di AS menggunakan berbagai cara.

Cacat yang datang dari hasil bias ketidaksengajaan algoritma di atas dibangun pada. Jika perusahaan
tersebut memiliki rasio perempuan untuk laki-laki lebih tinggi atau telah lebih karyawan putih dari
karyawan hitam algoritma saat ini yang ada akan filter keluar orang-orang calon bahwa tidak cocok
dengan tenaga kerja jadi dalam skenario pertama perempuan akan mendapatkan dibuang dari yang
dapat mencocokkan dengan perusahaan dan dalam kedua kandidat hitam akan mendapatkan
diabaikan. Pada tahun 2016, $868 milyar masalah ini terus berlangsung.

Dalam kedua skenario, ada kesempatan lain kita telah mengamati, yang adalah mentransfer dan
pemrosesan personable karyawan identifiable information (informasi rekening bank, keamanan
sosial, ID's, etc). Karyawan onboarded baru harus memberikan informasi ini untuk majikan mereka
dengan kepercayaan penuh tanpa dengan benar menilai keamanan kapasitas penyimpanan mereka.
Kebanyakan firma baik menyimpan informasi ini dengan vendor pihak ketiga atau pada server
mereka sendiri. Namun, daun ini informasi yang rentan terhadap pelanggaran eksternal dan internal
yang dapat biaya rata-rata, menurut IBM, di mana saja antara $80 - $355 per record hilang. Hasil ini
dalam pelanggaran data seharga jutaan dolar bagi karyawan jadi perlindungan sebegitu datang
yang lumayan tinggi harga yang diberikan keamanan informasi yang begitu sensitif. Walaupun, ini
adalah kondisi saat ini, dimana dunia hidup di bawah, kami percaya kita telah menemukan solusi
untuk kedua quos status.
Dengan kedatangan komputasi quantum, kita harus menyiapkan teknologi kami untuk menjamin
keamanan dan privasi terhadap serangan apa pun. Komputer ini akan dapat menyerang setiap
komputer atau jaringan termasuk yang terdesentralisasi dan didistribusikan seperti Blockchain
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dindingnya penuh dengan tempelan. Sistem ini saat ini bergantung pada elliptic curve kriptografi,
namun metode ini tidak quantum aman.

Neunio Ekosistem
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Neunio blockchain yang dirancang untuk diamankan menggunakan post-quantum kriptografi
(PQC). Tanda tangan transaksi dibuat menggunakan skema kunci PQC yang melibatkan kriptografi
berbasis kisi-kisi (LBC), di mana kunci itu berbasis ring polynomials untuk yang menemukan kunci
yang sama dianggap secara matematis hard kedua secara lasikal, dan dengan rasa hormat untuk
komputasi kuantum. Skema tanda tangan tertentu digunakan adalah GLYPH, versi yang telah
dimodifikasi dari skema GLP. GLYPH dikirimkan untuk dipertimbangkan sebagai standard postquantum Algoritma penandatangan sebagai sebuah kesimpulan NIST PQC Pertama Konferensi
Standarisasi. GLYPH secara teoritis menjamin sedikitnya 128 bit keamanan, terlepas dari masa
depan mungkin kemajuan-kemajuan dalam bidang PQC. Skema penandatanganan bekerja pada
sebagian besar aplikasi blockchain, yang bergantung pada elliptic curve kriptografi (ECC), tidak
akan aman dengan kedatangan quantum komputer tertinggi. Kedua-dua huruf abjad dan IBM
telah mengumumkan atau memperkirakan sendiri mereka quantum komputer tertinggi pada
akhir 1195.

Efek samping dari skema penandatanganan ini adalah peningkatan dalam ukuran blok sebagai
kunci publik akan tumbuh secara signifikan dalam size. Sebagai algoritma kompresi muncul dalam
PQC, dan kemajuan-kemajuan dalam meningkatkan kecepatan jaringan dengan pertumbuhan
kabel serat optik, walau demikian, dampak dari ukuran ini meningkatkan harus menjadi Minimal
(Minimal). Kita terus-menerus bekerja untuk meningkatkan aplikasi Neunio dan rencana
peningkatan berikutnya akan menyikapi masalah ini.

Tahap 1: Paparan terhadap
Kebanyakan orang masih tidak tahu apa blockchain adalah atau apa cryptocurrency begitu kami
berencana untuk membuat aplikasi gabungan yang menggunakan elemen dari cara tradisional
untuk membuat aplikasi dan elemen-elemen industri blockchain.
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Aplikasi pertama we akan membangun adalah sebuah platform AI, Neunet, yang akan secara
cerdik kesempatan kerja sama dengan talenta. Platform ini akan dibuat menggunakan algoritma
tidak bias yang memungkinkan bagi perempuan dan kelompok-kelompok minoritas lain untuk
memiliki adil dan kesempatan yang sama dalam proses perekrutan karyawan. Platform ini akan
membantu kelompok-kelompok perusahaan dan sama-sama. Tidak ada tentang platform ini yang
menggunakan blockchain. Sekarang apa yang akan menjadi pembuat perbedaan di luar algoritma
tidak bias adalah penggunaan secara alami dibangun token cryptocurrency kami, Neunio.
Pengguna akan menggunakan Neunios ke untuk keanggotaan mereka ke platform dan untuk
menggunakan fitur seperti menerapkan untuk pekerjaan atau menghubungi sebuah bagian atas
pasangan.

Aplikasi pertama untuk memanfaatkan Neunio blockchain akan blockchain sistem berbasis untuk
transport data sensitif antara majikan dan karyawan. Sebagai talenta menggunakan Neunet untuk
menemukan kesempatan kerja, langkah berikutnya yang diperlukan dari mereka adalah untuk
menerima penawaran dan, di atas melakukannya, menyediakan majikan Personable mereka
Identifiable Information (PII) seperti keamanan sosial mereka, lisensi pengemudi, informasi
rekening bank, dll. quantum metode yang telah diamankan pengiriman personable identifiable
information bagi majikan yang akan membantu perusahaan dan orang-orang menjadi terbiasa
dengan manfaat blockchain sebagai mereka yang menggunakannya dengan cara ini. Ini akan
membantu menjaga agar karyawan dan database majikan lebih aman dan swasta dan akan
memberikan data kepemilikan kepada individu pada waktu yang sama. Majikan tidak memiliki
untuk menangani server mereka sendiri, staf, atau membayar vendor-vendor untuk host informasi
ini. Blockchain kami akan didedikasikan untuk melindungi informasi sensitif ini.

Tahap 2: Membangun Masyarakat
Fasa berikutnya untuk proyek kita akan menciptakan sebuah lingkungan di mana sesiapa yang
memahami bagaimana untuk membuat sebuah app atau situs web yang akan dapat membuat
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aplikasi memanfaatkan blockchain kita. Padan sekali, jadi kita akan menciptakan sebuah "App
Menyimpan" untuk masyarakat kita untuk meluncurkan aplikasi mereka dan untuk terlibat dengan
pengguna. Demikian pula, seperti app menyimpan sekali pengguna login ke dalam blockchain
mereka hanya memiliki untuk mendownload aplikasi dan mereka dapat menggunakannya tanpa
harus membuat akun sebagai mereka yang telah ditandatangani pada jaringan. Neunios akan
digunakan untuk melakukan pekerjaan pada blockchain.

Kecerdasan Artifisial 5.1
Latar Belakang 5.1.1

Kecerdasan artifisial (AI) adalah alat bantu yang kuat untuk menganalisis data dan menciptakan
kembali symlink intelligence tertentu. Manfaat AI banyak daerah, termasuk Natural Language
Processing (NLP), visi komputer (CV), klasifikasi data, dan, secara umum, "kecerdasan umum." grand
tujuan AI adalah untuk menciptakan kembali kemampuan sebuah otak manusia dan lebih untuk
mengoptimalkan tugas-tugas yang membosankan untuk manusia dan pendekatan untuk masalahmasalah dalam cara-cara yang lebih kompleks, baru yang mustahil dengan lain yang ada tech.

Untuk tujuan-tujuan platform ini, kita akan menerapkan area yang disebut AI jaringan syaraf (NNs) khususnya, jaringan syaraf yang rekuren (RNNs). Ini adalah sebuah sistem teknologi informasi
tekstual mengklasifikasikan sebagai bentuk NLP. Dengan menetapkan kata-kata weighted nilai-nilai
di daerah-daerah tertentu, mengaitkan kata-kata tersebut bersama-sama, dan kemudian memberi
makan asosiasi-asosiasi dan makna-makna melalui jaringan, kita dapat memastikan perincian
tentang informasi tekstual di banyak cara yang sama tidak manusia.

5.2 Sistem Manajemen Identitas
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Sebagai bagian dari ekosistem, kita akan mengembangkan sebuah cara baru bagi majikan dan
karyawan untuk mentransfer data sensitif (personal identifiable information) untuk satu sama lain. Di
bawah ini adalah bagaimana aplikasi blockchain akan bekerja:

Pengguna akan membuat profil di mana mereka menyimpan informasi pribadi mereka (PII) ke Wallet.
Hal ini akan memiliki wallet kunci publik dan kunci pribadi. Kita akan membangun database swasta
terdesentralisasi untuk setiap perusahaan yang akan memiliki sebuah alamat yang terkait dengannya
dan akan menyimpan karyawan mereka' PII. Database akan disimpan menggunakan file yang
terdesentralisasi sistem penyimpanan. Ketika seorang karyawan bergabung dengan perusahaan,
mereka akan mengirim informasi mereka untuk sebuah alamat perusahaan. Transaksi yang diminta
juga akan disiarkan ke jaringan blockchain node yang akan memvalidasi transaksi. Setelah
diverifikasi transaksi, akan digabungkan dengan transaksi lain untuk membuat blok baru data untuk
buku besar dan perusahaan kemudian menerima informasi. Di dalam perusahaan, hanya grup IT
admin akan memiliki kendali atas informasi di dalam perusahaan. Karyawan akan selalu memiliki
kendali atas data mereka. Ketika daun karyawan perusahaan informasi mereka hanya mendapat
disingkirkan dari database di mana perusahaan mantan tidak lagi mempunyai akses ke informasi
karyawan. Setelah bergabung dengan karyawan perusahaan baru mereka hanya akan ulangi proses.

Ini akan benar-benar mengubah hubungan kepercayaan di antara karyawan dan majikan mengenai
PII mereka. Karyawan dan majikan dapat kedua memastikan melalui blockchain keamanan dan
enkripsi data mereka. Saat ini perusahaan baik menggunakan penyedia pihak ketiga atau
menyimpan informasi yang menggunakan server mereka sendiri dan sedang mencari lebih privasi
dan aman metode dalam sebuah dunia di mana cybersecurity belum pernah lebih dari satu
kekhawatiran. Menurut sebuah 1195 Forrester Belajar, 90% dari para profesional keamanan data
tantangan masih dengan masalah keamanan data. Dalam artikel yang sama, sekitar 41% perusahaan
yang tidak tahu di mana data mereka disimpan, 66% perusahaan gagal untuk menggolongkan data
sama, dan lebih dari 60% dari para profesional keamanan data menyokong organisasi mereka tidak
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membatasi akses dengan kurangnya model hak istimewa. Kami percaya pertukaran ini akan paling
cocok untuk blockchain untuk mengatasi memungkinkan untuk keamanan dan privasi antara pihakpihak yang terlibat dan menjaga kepercayaan.

Blockchain juga akan digunakan untuk menyembunyikan PII yang dapat memanipulasi peraturan
sewa; melalui proses aplikasi, Kemampuan TI dibenamkan PII bersama-sama dengan Nabi saw.
dalam blockchain sehingga majikan menerima kandidat berdasarkan qualifikasi sebelum menerima
informasi kontak; pernah diterima, majikan info yang diizinkan untuk menghubungi karyawan. Ia juga
akan digunakan untuk memvalidasi keahlian dan pengalaman karyawan potensial.

5.3 token Neunio
IdeaXdesign bermaksud untuk memperkenalkan token utilitas yang disebut Neunio(s) yang akan
menjadi bagian integral dalam Neunio Blockchain dan ekosistem. Sebelum kita menjelaskan rincian
token yang menggunakan pada platform kami, kami ingin mengembangkan sebuah pengertian
dasar apa token yang adalah untuk kami - pembaca teknis:

Sebuah cryptocurrency adalah sebuah medium exchange, menciptakan dan disimpan secara
elektronik di blockchain, menggunakan teknik-teknik penyandian untuk mengontrol penciptaan unit
moneter dan untuk memverifikasi transfer dana. Ia adalah sebanding dengan mata uang tradisional
seperti USD atau yen. Dalam cara yang sama, anda sendiri dan mereka dapat mentransfer ke orang
lain.

Neunio yang akan digunakan dalam semua aspek-aspek ekosistem Neunio dari Neunet dan untuk
melakukan pekerjaan pada blockchain.
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Mekanik Token dan Rincian Penjualan
6.1. Korban Berbentuk Koin Awal
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Seperti yang dinyatakan di atas, Neunios memiliki peran yang sangat fungsional dalam platform
kami menyudahi pengalaman pengguna. Token yang akan digunakan untuk pengguna untuk
bergabung dengan jaringan, hubungkan dengan satu sama lain, di antara fitur-fitur lain dari
platform.

Kita akan mempunyai empat crowdsales mulai dengan Pra-kami; ICO pada tanggal 22 November.
Model untuk crowdsales kita ikuti proses ini:

1.

Menjual beberapa X%-duit syiling di harga statis dengan parcel membatasi

2. Menyediakan secara bertahap meningkat memblokir hadiah untuk mencegah instamine
untuk blok Y pertama sebelum kesulitan retargeting menangkap naik
3. Mendistribusikan sisa 1 minus X%-duit syiling melalui memblokir hadiah hingga ronde
berikutnya dana, menyandarkan memblokir hadiah berdasarkan jumlah transaksi di blok
4. Ulangi (1) dan (3) untuk setiap dana putaran lebih lanjut

Alasan untuk jumlah transaksi berdasarkan memblokir berpengaruh karena blok kosong. Telaga atau
orang-orang dengan kemampuan komputasi performa tinggi dapat cukup periksa blok kosong,
yang menyebarkan lebih cepat melalui jaringan karena ia adalah lebih sedikit informasi untuk
mengirim dari sebuah seluruh memblokir. Melandaskannya pada jumlah transaksi berarti blok
kosong akan memiliki nilai tidak. Biaya transaksi juga dihindari sejak pahala ditentukan oleh jumlah
transaksi dan dibayar dari tersedia kolam terdekatnya duit syiling. Tanpa biaya transaksi untuk
perusahaan dengan belanja dan ada insentif untuk blok kosong.
Koin awal kami menawarkan (ICO/crowdsale) akan memiliki empat tahap. Pra - ICO akan mulai 22
November, 2017 12:00 AM EST dan akan menyimpulkan 8 Desember, 2017 11:59:59:00 waktu
setempat. Token yang akan didistribusikan dapat dibeli di neunio.io dan akan langsung
didistribusikan dengan menggunakan cryptowallet kepada investor, dan alamat wallet.
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Pra - ICO akan terutama untuk fasa Satu.

Untuk putaran ICO kami, dari total jumlah token, akan ada total penerbitan token
500.000.000, ideaXdesign akan memberikan token 425,000,000 untuk dijual melalui ICO di
berbagai tingkat harga. Untuk Pra - ICO kami akan menawarkan token 10,025,640. Tujuan kami
untuk Pra - ICO adalah untuk menaikkan $600.000. Di bawah ini ada keterangan tentang tingkat
harga:

• Pra - ICO 10,025,640 token yang tersedia

Investor akan mampu membeli Neunios dalam ETH, BTC, dan USD.

425,000,000 Neunios akan tersedia melalui ICO putaran.
75.000.000 Neunios akan dilindungi oleh perusahaan untuk promosi berikutnya, kampanye karunia,
pengembangan produk, dan pembayaran kepada karyawan perusahaan.
Kampanye penggalangan dana yang akan berlangsung selama 17 hari: Ia akan mulai pada 22
November, 2017 pada 12:00 AM EST dan berakhir pada 8 Desember, 2017 pada 11:59:59:00 waktu
setempat.

Token yang dijual secara otomatis akan tersedia untuk semua klien segera setelah investasi dalam
proyek dan tidak menjamin semua hak suara atau saham di perusahaan. Tim pendiri akan
mempertahankan 25% token yang dijual dan 75% akan dijual kepada para investor.
Di bawah ini adalah bagaimana kita akan mengalokasikan dana dari Pra - ICO kita:
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PRA - ICO ALOKASI DANA
Ruang kantor
15%

Tim Pendiri
25%

Marketing
8%

Pengembangan
produk dan
pengembangan
tim
45%

Hukum
7%

6.2 penyerahan kuasanya menjadwalkan
Untuk

memastikan

tim

pendiri

tetap

berkomitmen

untuk

proyek

ini

kita

akan

menggunakan sebuah jadwal penyerahan kuasanya untuk mendistribusikan token yang. Dana
tersebut dialokasikan ke tim pendiri oleh ke 1/6penyerahan kuasanya jadwal Pra - ICO. Untuk
setiap putaran ICO setelahnya, akan ada jadwal penyerahan kuasanya di tempatnya.

6.3 Perlindungan Investor
Keamanan merupakan prioritas sekali untuk durasi putaran ICO kita. Kita akan menerapkan metode
berikut untuk menjamin keamanan dan kepatuhan untuk perlindungan terhadap investor kita dan
orang-orang beriman tentang proyek kami:

1. Kita akan menciptakan sebuah escrow wallet untuk memastikan bahwa transaksi aman
dan pertanggungan penuh bagi investor melalui perusahaan pihak ketiga.
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2. Kita akan menggunakan akan menggunakan Cloudflare untuk menangani lalu lintas situs
web
3. Kita pasti akan ditendang keluar pesan pengelabuan dan pengumuman palsu

Negara saat ini sedang berlangsung
Tahap 1: Paparan terhadap
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Saat ini tim kami telah menciptakan sebuah website (https://ideaxdesign.com/) bahwa kita telah
digunakan untuk alfa dan mengumpulkan umpan balik tes pada gagasan Neunet awal. Catatan
website saat ini tidak menggunakan pembelajaran mesin atau teknologi blockchain. Namun, kita
telah menguji model yang berbeda untuk membuat platform yang cocok cerdas. Saat ini, pengguna
dapat mencari berdasarkan pada lokasi dan keahlian dan kemudian dapat mempersempit hasil
pencarian oleh preferensi lainnya. Platform seperti sekarang ini terbatas untuk jumlah talenta yang
telah mendaftar ke platform.

7.1 Jadwal Tonggak Bersejarah (pengembangan produk)
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DISCLAIMER: Sementara produk yang sedang dikembangkan ia akan tersedia untuk Early adopters
dan pengguna untuk menggunakan. Ini akan membantu kita bertumbuh pasar dan dapat lebih baik
produk yang sempurna berdasarkan perilaku pengguna dan konversi.

7.2 Path ke pertumbuhan (pengangkatan kita curve): Neunet
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Lembaga-lembaga
pemerintah,
Ruangan Keuntungan

Perusahaanperusahaan besar

Perusahaan rintisan,
usaha kecil dan
menengah,
Generation YY

Millennials,Gen Z,
kecil - usaha
menengah,
perusahaan rintisan,
majikan dengan
pergantian tinggi

Kami berencana untuk menargetkan Millennials dan lebih khusus perempuan diberikan data dari
sebuah survei Jobvite 2016 yang tidak hanya ditemukan Millennials lebih optimis tentang
menemukan kesempatan kerja yang tepat untuk mereka tetapi juga menunjukkan bahwa 55%
perempuan Milenium akan lebih untuk meninggalkan pekerjaan mereka saat ini. Kita juga
menargetkan college dan universitas terutama karena majikan pertama mencoba menemukan bakat
mereka sehingga kita mempercayai awal kita dapat jembatan untuk koneksi ini.
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Memenuhi tim Neu

Cayes Delpeche adalah pendiri dan CEO ideaXdesign. Dia menciptakan ideaXdesign sementara
mengejar Tuan-nya dalam Entrepreneurship dalam penciptaan patungan baru dan program inovasi
perusahaan di Syracuse University di tahun 2016. Dia adalah yang pertama kali entrepreneur dan
telah belajar banyak hal sejak menjalankan sejak startup kemudian tetapi hasratnya dan inspirasi
untuk mengapa ia sedang mengejar usaha ini tidak ada habisnya. Dia telah bermimpi untuk
menciptakan sebuah dunia di mana setiap orang mempunyai kesempatan untuk hidup mimpi
mereka. Di luar menjalankan dia mengasihi startup untuk membaca novel-novel spiritualitas,
mengasihi bepergian, dan mengasihi belajar tentang sejarah. Seorang dari pembaca teknologi baru
dan mengasihi belajar tentang penggunaannya di dunia.

https://www.linkedin.com/in/cayesdelpeche/
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Carson Wilber adalah Chief Technology Officer di ideaXdesign. Lahir ke sebuah keluarga Angkatan
Udara AS, Carson telah berangkat di seluruh Indonesia, tetapi saat ini tinggal di Pensacola, Florida
dan sedang mengejar derajat dalam Computer Science pada University of Florida Barat. Ia
menempatkan

upaya

ekstrakrikuler-nya

ke

memperluas

STEM

pendidikan

di

daerah,

menginvestasikan waktu-nya di sekolah, bekerja, dan masyarakat. Carson pembela kecerdasan
buatan, cybersecurity, dan robotics untuk memajukan pendidikan tenaga kerja nasional, dan telah
mengajarkan subjek ini sebagai seorang instruktur dan pemimpin organisasi mahasiswa sepanjang
karirnya. Dalam waktu bebas-nya, hobi-Nya meliputi, perangkat lunak, dan app pengembangan web.

https://www.linkedin.com/in/carsondwilber
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Alonso Moreno adalah Co-Founder dan Kepala untuk ideaXdesign Pemasaran. Alonso Bergabung
Cayes pada akhir tahun pertama MBA-nya di University of Rochester, Simon Sekolah Bisnis. Ia
memiliki kepentingan mendalam di persimpangan antara bisnis dan teknologi dan menikmati belajar
tentang teknologi baru, tidak hanya dari sudut pandang bisnis tetapi juga menyelam ke dalam rincian
teknis. Ia bergabung ideaXdesign untuk memberdayakan para pengusaha untuk mengejar gagasangagasan mereka, tetapi juga untuk coba dan menyediakan akses ke informasi dan teknologi untuk
orang-orang yang tidak mempunyai jika tidak, dan mengakhiri kesenjangan digital.

https://www.linkedin.com/in/alonsomoreno/
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