Cách đây một thời gian, người ta nhắc đến việc Facebook đổi tên thành Meta
khiến khái niệm siêu vũ trụ trở nên phổ biến và trở thành một loại trò chơi trong
mắt nhiều người hơn, vì vậy các khái niệm liên quan đến trò chơi cũng trở nên
phổ biến. Tất nhiên, game hot cũng không thể tách rời khả năng làm giàu mà các
game như AXS mang lại, mô hình kiếm tiền khi chơi game này được gọi là GameFi,
hay cách kiếm tiền này được gọi là Play to earn, được viết tắt là P2E.
Hôm nay mình sẽ giới thiệu một trò chơi GameFi, trò chơi rất dễ bắt đầu, đơn
giản và là một trò chơi phù hợp với mọi lứa tuổi, tên đầy đủ là "Pet Garden".

1. Thông tin nền tảng DPK
Don’t play with kitty (DPK) bao gồm quỹ game blockchain EVERY GAME của
Samsung, The9 (lên sàn NASDAQ), HOTLABS, Hiệp hội trò chơi thế giới AVALON,
FOMEPay (công ty thanh toán đầu tiên của Singapore), Lavender và các tổ chức khác
đầu tư trọng điểm, mô hình game lấy AXS làm mẫu.
Trên thực tế, DPK không chỉ là một trò chơi, mà là một nền tảng trò chơi bao
gồm ít nhất 5 trò chơi, Pet Garden mới chỉ là trò chơi đầu tiên cho đến nay. Sau đây
chúng ta cùng tìm hiểu vềnhân vật chính của nền tảng DPK là Kitty.

3.Giới thiệu mã số kitty
Kneatty bắt đầu với mã số #1xxxx (tổng cộng có 7.000 con đã được phát hành,
tương đương với sách trắng, bất kỳ lợi ích nào có được trong game là không thể
thiếu nó)

Baby Kitty bắt đầu với mã số #2xxxx (hay còn gọi là trứng mèo, có thể nở thành
Grown-up Kitty sau 5 ngày chào đời)

Grown-up kitty (hay còn gọi là Grown-up Kitty bắt đầu với mã số #3xxxx được
nở ra từ trứng mèo sau 5 ngày (thuộc tính ngẫu nhiên, ngoại hình chắc chắn được
thừa hưởng từ bố mẹ)

2.Giới thiệu Kreatty/Kitty (NFT quan trọng nhất của platform
DPK)
Chỉ những người dùng sở hữu ít nhất một NFT Kreatty / Kitty mới có quyền truy cập
vào trò chơi và tận hưởng sự kết hợp giữa gameplays và tài chính chẳng hạn như
guild xây dựng (gia tộc), NFT, GameFi và play-to-earn
Chỉ có 7000 NFT Kreatty (tất cả bộ phận trên cơ thể cùng một màu) thuần chủng và
không bao giờ phát hành nữa . Những Kitty( các bộ phần màu có sự khác nhau) là
những con lai được sinh sản ra từ 7000 con ban đầu
Người sở hữu Kreatty sẽ có những ưu đãi và đặc quyền riêng
Ví dụ : Đối với BraveWorld người sở hữu Kreatty sẽ được tặng free 4 Hero NFT , còn
Kitty chỉ được 3 Hero
Tính thuần chủng và chỉ số thuộc tính của Kreatty / Kitty sẽ ảnh hưởng rất nhiều
đếntrong trò chơi các hoạt động (Gamming, Mining Planet, PVP…)
P/s: Có thể hiểu nôm na là các Kreatty/Kitty là vé để tham gia các trò chơi và chỉ cần tối
thiểu 1 mèo NFT là đã có thể kiếm tiền . 1 con mèo giới hạn kiếm được 10 triệu KIT/1
ngày ( ở trò chơi thứ nhất người chơi chỉ có thể kiếm được KIT). Khi các trò chơi mới
ra mắt để có thể earn nhiều hơn thì các nhà đầu tư cũ cũng sẽ phải tái đầu tư nếu muốn
gia tăng lợi nhuận
VD: ở Braveworld mọi người có thể tham gia PVP để nhận them đồng DPK , tham gia
bang hội để nhận thêm KIT..
 Đây là điều khác biệt so với các dự án khác , ra trò chơi mới sẽ thu hút các nhà
đầu tư mới và sẽ có động lực để cho những người cũ tái đầu tư. Lộ trình của họ
là tối thiểu 5 game và sau đó sẽ mời các dự án khác tham gia hệ sinh thái DPK

4.Sinh sản
Cho dù đó là Kneatty hay Grown-up Kitty thì đều tuân theo quy tắc sinh sản
sau:
Mỗi Kitty chỉ có 5 lần sinh sản, được biểu thị bằng 5/5
Kitty sinh sản 1 lần, biểu hiện là 4/5; Kitty sinh sản 2 lần, biểu hiện là 3/5;
Kitty sinh sản 3 lần, biểu hiện là 2/5; Kitty sinh sản 4 lần, biểu hiện là 1/5;
Kitty sinh sản 5 lần, biểu hiện là 0/5 và con Kitty này không thể sinh sản được
nữa;

Hình ảnh này cho thấy đây là một Kitty đã được sinh sản 1 lần

Vậy làm thế nào để sinh sản?
Việc sinh sản cần tiêu hao KIT Token. Bạn có thể nhận được KIT Token thông
qua nhiệm vu hàng ngày hoặc mua trên thị trường. Số lượng KIT cần thiết để tiến
hành sinh sản được tính phí cho cả hai bên. Ví dụ: nếu 2 Kitty sinh sản lần đầu,
chúng sẽ bị tính phí bằng 40625000 + 40625000 = 81250000 KIT, nếu 1 Kitty đã
sinh sản 1 lần thì thuộc lứa 2, phí là 40.625.000 + 121.875.000 = 162.500.000 KIT,
chi tiết cách tính phí xem hình bên dưới. Token dùng để sinh sản sẽ bị đốt
Update: Việc sinh sản ngoài tiêu thụ đồng Kit sẽ tốn thêm 7 DPK token và cũng sẽ bị
đốt

Lưu ý cần phải xem xét quan hệ huyết thống khi tiến hành phối giống , ví dụ
như bố mẹ và anh em không thể sinh sản với nhau nên bạn cần ghép cặp sinh sản
Kitty hợp lý khi phối giống như hình sau:

5.Về thuộc tính
Thuộc tính Kitty: Tổng thuộc tính là 700 điểm, cao nhất hiện tại là 622 điểm,
và thấp nhất là 104 điểm.
Thuộc tính càng cao, khả năng khai thác của trò chơi mới sẽ càng cao và trải
nghiệm trò chơi sẽ càng tốt.
Hình bên dưới là bản đồ phân bố thuộc tính của 7000 Kneatty (mã số bắt đầu
bằng số 1), chỉ có 4 Kitty có tổng thuộc tính từ 600 trở lên và hầu hết các Kitty đều
có thuộc tính từ 300 đến 400.
Những Grown-up Kitty (mã số bắt đầu từ số 3) đang tăng lên liên tục và các thuộc
tính của chúng cũng ngẫu nhiên, không được bao gồm trong hình.

6.Gameplay
Giữ ít nhất một Kitty là điều kiện duy nhất để tham gia game. Mọi Kitty đều
có khả năng kiếm KIT, không phân biệt thế hệ một hay hai. Trứng mèo nở thành
mèo trưởng thành cũng có khả năng kiếm KIT và sinh sản.
Giới hạn doanh thu trò chơi hàng ngày cho mỗi Kitty là 16,3 triệu KIT, tức là
khoảng 7usd dựa trên giá KIT hiện tại. Doanh thu KIT bị khóa trong 14 ngày. Sau
khi hết thời gian, tất cả KIT đều có thể được sử dụng để giao dịch, tương đương
với chu kỳ phát hành 14 ngày.
Có một số người chơi như sau, mua 2 quả trứng mèo, chi phí mỗi quả là 0,4
BNB, tổng đầu tư là 0,8 BNB khoảng 455usd. Chờ nở thành Grown-up Kitty, và
sau đó sinh ra 1 Baby Kitty, chi phí tiêu hao cho sinh sản là 50usd. Bán 2 Grownp Kitty đã phối giống 1 lần: giá sàn 0,66 BNB x2 khoảng 760usd. Sau 5 ngày, thu
nhập khoảng 300usd + một Baby Kitty + 15usd White Paper. Tất cả các đơn giá
trên đều được tính theo giá thị trường hiện tại (20:52:10 ngày 23/11/2021 )

7.Mine Planet (Nơi để stake Kreatty/Kitty NFT nhận về
Token , vật phẩm NFT)
Tổng cộng sẽ có 30000 Mine Planet , cứ mỗi 20000 Kitty được tạo ra sẽ mở
bán 1000 quả Planet , và ngoài ra phải đủ điều kiện giá trị đồng DPK cao hơn
ở đợt mở bán trước. Chủ sở hữu hành tinh có thể gửi Kreatty/Kitty trong ví của
họ đến để khám phá hành tinh để nhận DPK Token và NFT trong các trò chơi khác

nhau, thậm chí cả NFT và Token quý giá từ các nền tảng khác.
Quy tắc khai thác NFT
Khả năng khai thác DPK ở mỗi hành tinh là khác nhau. Khả năng khai thác của
Kitty được gửi đến sẽ xác định khả năng nhận được DPK Token. Mỗi Kitty NFT
có khả năng khai thác riêng. Tổng giá trị thuộc tính càng cao, dòng dõi càng thuần
chủng thì khả năng nhận được DPK Token càng nhiều.

Người chơi có cơ hội nhận được một số lượng lớn NFT để có thể xây dựng các hành
tinh. Các NFT này sẽ giúp nâng cấp các hành tinh, tăng khả năng khai thác của hành
tinh và số lượng Kitty được gửi đến để khai thác.
Khai thác quặng trên vũ trụ
Stake Kitty NFT sẽ cho phép Kitty khám phá vũ trụ DPK. Trong quá trình
khám phá, các sự kiện sẽ được kích hoạt với xác suất nhất định và nhận được các
phần thưởng tương ứng. Mỗi khi Kitty NFT kích hoạt một sự kiện, nó sẽ báo cáo
lại cho người dùng thông qua bản ghi nhật ký vũ trụ. Người dùng có thể ghi lại và
xem từng Kitty đã kích hoạt các sự kiện khám phá nào, chẳng hạn như tìm kho báu,
lấy vật liệu vũ trụ NFT, DPK Token và phần thưởng NFT cho các trò chơi khác...
Có nhiều loại sự kiện khám phá, chẳng hạn như sự kiện kho báu, sự kiện tài nguyên,
sự kiện hải đảo, sự kiện DPK Token... Độ thuần chủng của Kitty ảnh hưởng đến xác
suất kích hoạt của các sự kiện khác nhau, giá trị thuộc tính của Kitty sẽ ảnh hưởng đến
kết quả nhận được sau khi sự kiện được kích hoạt, vì vậy phần thưởng nhận được
cũng khác nhau.
Nguyên liệu NFT
Nguyên liệu NFT được chia thành năm màu là xanh lục, xanh lam, tím, cam và
đỏ, có thể nhận được thông qua khám phá và mua bán. Vật liệu NFT thu được
cần tiêu hao thủ công để gia tăng sự phát triển của hành tinh. Giá trị tăng trưởng
càng cao thì cấp độ hành tinh càng cao và chứa được càng nhiều Kitty.
Hoạt động cướp biển
Kitty NFT trong vũ trụ sẽ có xác suất gặp phải sự kiện cướp biển để kích hoạt
chiến đấu dựa trên giá trị thuộc tính và độ thuần chủng của nó. Cướp biển mang
theo rất nhiều kho báu, chẳng hạn như DPK Token, nguyên liệu NFT,… Kitty của
người dùng tính toán xem có đánh bại được tên cướp biển hay không dựa trên tổng
giá trị thuộc tính. Nếu giành chiến thắng, người dùng có thể lấy được kho báu của
những tên cướp biển. Nếu thất bại, một tỷ lệ nhất định nguyên liệu NFT sẽ bị cướp
biển cướp đoạt.

8.Trò chơi thứ hai
Trò chơi trực tuyến thứ hai dự kiến sẽ được phát hành vào ngày 22 tháng 1 năm
2022. Mọi Kitty đều có thể nhận được thẻ anh hùng NFT. Đây là trò chơi chiến đấu
PVP, PVE. Người chơi sở hữu Kitty có giá trị thuộc tính cao có thể nhận được nhiều
anh hùng mạnh mẽ hơn! Xem một vài ảnh chụp màn hình bên dưới để cảm nhận về
game thứ 2 trong hệ sinh thái DPK

.

9.Cập nhật token kit và token dpk sau khi list dpk trên
Pancake (sau thời điểm viết bài sẽ có những update mới )
Giới thiệu về KIT Token
Mã thông báo KIT được tiêu thụ trong trò chơi sẽ được chuyển vào quỹ trò
chơi một cách công khai, 10% lượng tiêu thụ dung để sinh sản trong một lần sẽ
được đốt cháy và việc đốt cháy sẽ tiếp tục cho đến khi tổng số lượng lưu hành bằng
30 nghìn tỷ. Trong thời gian tới, DAO sẽ quyết định có tiếp tục đốt hay không và
ở mức độ nào.
Giới thiệu về DPK Token
1. Sau khi được liệt kê trên PancakeSwap, việc sinh sản cần tiêu thụ mã
thông báo DPK thay vì BNB
2. 50% phí gas giao dịch sẽ được đưa vào quỹ kho báu công cộng để thưởng
cho những người dùng nắm giữ mã thông báo DPK trong thời gian dài mỗi năm
3. Các kênh đầu ra chính của DPK
4. Các tình huống sử dụng chính của DPK
Defi: Tham gia Staking , Farming để nhận lãi.thời gian staking, farming càng lâu thì sẽ
càng được thưởng thêm

10.List Binance
#DPK đã chính thức gia nhập Most Valuable Builder của Binance. Most
Valuable Builder (MVB) là chương trình của Binance Smart Chain nhằm thu hút
các dự án phát triển trên hệ sinh thái BSC, đây là chương trình lớn nhất giúp hệ
BSC có thể thu hút nhiều developer và phát triển vượt bậc như ngày nay. Sau khi
chương trình Most Valuable Builder III khép lại, Binance đã thông báo sẽ ra mắt
MVB IV bắt đầu vào tháng 12 năm 2021. Nếu đạt được kết quả tốt, tương lai list
Binance là không xa.

Để cập nhật những thông tin mới nhất từ DPK
hãy truy cập các kênh tin tức của dự án như
twitter , medium, whitepaper , telegram ….
Introduction of DPK
https://www.youtube.com/watch?v=I97aXo-v0Yk&t=25s
Audit Report
https://www.certik.com/projects/dpk
Trang web chính thức:
https://www.dontplaywithkitty.io/
White Paper:
https://dontplaywithkitty.gitbook.io/dontplaywithkitty/
Medium:

https://medium.com/dont-play-with-kitty
Roadmap:

https://dontplaywithkitty.gitbook.io/dontplaywithkitty/9.-roadmap

Link tải ứng dụng trò chơi Pet Garden:
http://prod-dpk.s3.ap-soutosystem-1.amazonaws.com/petGarden.apk
Twitter:
https://twitter.com/DPK_kreatties
NFT Contract:
0x8531acA7bab87fC953ADa1aFB7B1A89bB151B4d2
Kit Contract:
0x580cf2 c36b913228dd0194a833f0ead8938f18ae

Kit Price:
https://www.dextools.io/app/bsc/pair-explorer/0x28e2ee5ea7ae58785e913
421e0ce3fdd9af642c3
Chào mừng đến với DPK Việt Nam

DPK Vietnam Telegram:
https://t.me/dpkvietnamGlobal
Facebook:
https://www.facebook.com/groups/1097460531057557
Discord:
https://discord.gg/8nbfUCeP

