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ABSTRACT
Metaverse là một thế giới ảo dựa
trên nền tảng blockchain đang làm
rung chuyển thế giới trò chơi. Trọng
tâm của thiết kế là trải nghiệm nhập
vai cho phép người chơi kiếm tiền
trong khi chơi trò chơi và xây dựng
các mối quan hệ có ý nghĩa xuyên
biên giới. Metaverse là một nền
tảng thực tế ảo dựa trên
blockchain, một thế giới mở 3D, với
các tài sản kỹ thuật số ở trung tâm.
Tài sản kỹ thuật số là cốt lõi của hệ
sinh thái Metaverse.
Nền tảng Metaverse cho phép các
nhà phát triển xây dựng mọi thứ từ
VR (Thực tế ảo) đến AR (Tương tác
thực tế ảo). Đó là sự va chạm giữa
thế giới kỹ thuật số và thế giới vật
chất, có thể kết nối thế giới ảo và
thực. Chúng tôi tin rằng mọi nhà đầu
tư tiền điện tử cần biết về cơ hội này
để kiếm được lợi nhuận khổng lồ.
Metaverse đang gây bão trong thế
giới tiền điện tử và nếu bạn đang đầu
tư vào các loại tiền kỹ thuật số, bạn
nên dành thời gian để tìm hiểu về Nền
tảng Metaverse. Nền tảng Metaverse
tương tự như internet ngày nay,
nhưng đây là một cách mới để truy
cập internet tốt hơn. Nền tảng
Metaverse là những gì chúng tôi
mong đợi mạng Internet sẽ trở thành.
Điều này cho phép bạn nhìn thế giới
kỹ thuật số trong thế giới thực và
ngược lại.

Vào năm 2022, công nghệ
blockchain sẽ bước sang một giai
đoạn mới. Một trong những lý do
cho việc đó là nền tảng Metaverse.
Metaverse là một thế giới ảo được
xây dựng bằng công nghệ
blockchain, có rất nhiều tiềm năng
chưa được khai thác, do vậy, nhiều
công ty nhỏ cũng đang phát triển
nhanh chóng.

。

Dự án MDC tạo ra một hệ sinh thái
đồng coin bằng cách hoạt động như
một trung tâm cho Metaverse với
chức năng của một cổng chứa tất cả
các dịch vụ Web3.0 như AR / VR /
NFT cũng như Metaverse hiện có
thông qua công nghệ IPFS với một
hệ sinh thái độc lập trong thị trường
này.
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1.1. メタバース市場の規模

Microsoft (MS) và Nvidia tuyên bố 'Metaverse' là ngành kinh doanh cốt lõi thế hệ
tiếp theo và giới thiệu các công nghệ mới liên quan đến Metaverse. Giám đốc điều
hành (CEO) của Nvidia, Jensen Huang cho biết, “Tôi chắc chắn rằng Metaverse sẽ
trở thành một nền kinh tế mới lớn hơn nền kinh tế hiện tại.” Trước đó, vào tháng 10,
Facebook, tập đoàn truyền thông xã hội lớn nhất thế giới, đã đổi tên công ty thành
'Meta' sau 17 năm thành lập. Mark Zuckerberg, Giám đốc điều hành Meta cho biết:
“Metaverse là bước tiếp theo của Internet.", và "Tôi hy vọng rằng theo thời gian,
chúng tôi sẽ được công nhận là công ty Metaverse .”
Cuộc chiến giữa các công ty công nghệ lớn trên toàn cầu đã bắt đầu một cách
chính thức. Tạp chí Phố Wall (WSJ) đã báo cáo rằng “một cuộc chiến công nghệ lớn
đang hoành hành trên Metaverse, phản ánh niềm tin ngày càng tăng rằng
Metaverse tạo ra của cải đáng kể trong thế giới thực.” Metaverse là một từ ghép
giữa ‘meta’ có nghĩa là siêu việt và ảo ghép cùng ‘verse' (vũ trụ’) có nghĩa là thế giới
thực và vì vậy từ này dùng để chỉ một thế giới ảo được liên kết với thế giới thực.
Mặc dù khái niệm này xuất hiện lần đầu trong cuốn tiểu thuyết 'Snow crash' năm
1992, nó vẫn nằm trong lĩnh vực khoa học viễn tưởng trong một thời gian dài do
thiếu công nghệ. Tuy nhiên, với sự phát triển của các công nghệ như mạng, đồ họa
và trí tuệ nhân tạo (AI) để hiện thực hóa thế giới metaverse do cuộc cách mạng
công nghiệp lần thứ 4, kỳ vọng về metaverse như một ngành công nghiệp đã dần
tăng lên. Ngoài ra, sự quan tâm đến thế giới ảo và nhu cầu đối với công nghệ
metaverse đã nhanh chóng tăng lên khi việc không gặp mặt trực tiếp trong xã hội
đã trở thành thường lệ do đại dịch Covid mới.
Do thị trường Metaverse còn sơ khai nên mỗi tổ chức nghiên cứu có những ước tính
khác nhau về quy mô thị trường Metaverse. Bloomberg Intelligence dự đoán rằng
quy mô thị trường Metaverse sẽ tăng từ 478,7 tỷ USD (khoảng 564 nghìn tỷ won)
vào năm ngoái lên 783,3 tỷ USD (khoảng 923 nghìn tỷ won) vào năm 2024. Morgan
Stanley, một ngân hàng đầu tư toàn cầu, cho biết “Metaverse sẽ trở thành nền tảng
truyền thông xã hội, phát trực tuyến và trò chơi thế hệ tiếp theo.” Các công ty công
nghệ lớn đang dần dần nhảy vào hệ sinh thái metaverse, được dự đoán sẽ trị giá ít
nhất là 800 tỷ USD và nhiều nhất là 8 nghìn tỷ USD, nhưng có sự khác biệt lớn trong
triết lý và chiến lược của họ về Metaverse.
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1.2. AR / VR Trend

Trò chơi, vốn được coi là chìa khóa để phổ biến metaverse hiện đang được tập
trung phát triển. Kể từ năm 2019, Meta đã mua lại các nhà phát triển trò chơi VR
‘Beat Games’, ‘Ready at Dawn’ và ‘Sanjaru Games’. Ngoài ra, tại s kiện này, họ thông
báo sẽ làm lại tựa game siêu phẩm toàn cầu ‘GTA San Andreas’ ở phiên bản VR.
Neil Campling, nhà phân tích công nghệ tại Mirabo Securities, cho biết “Một số công
ty chỉ tập trung vào phần cứng của metaverse, còn Roblox và Epic Games chỉ tập
trung vào phần mềm, trong khi meta tiếp cận khái niệm về một nền tảng toàn diện.
Nó được thiết kế để cho phép bạn tận hưởng mọi cuộc sống kỹ thuật số có thể có
trên thế giới.”
Meta tập trung vào việc tạo ra
một không gian giao tiếp và kết
nối tuyệt vời trong thế giới
Metaverse bằng cách sử dụng
kinh nghiệm của mình trong việc
vận hành các phương tiện truyền
thông xã hội. Trung tâm của nó là
Horizon, một nền tảng xã hội
metaverse. Nó bao gồm ‘Horizon
Home’, một không gian sống ảo,
‘Horizon Workroom’, một không
gian cộng tác và ‘Horizon World’,
nơi bạn có thể thưởng thức các
trò chơi hoặc tổ chức các bữa tiệc
với mọi người. Tại hội nghị
thường niên "Connect 2021" được
tổ chức vào tháng 10, CEO
Zuckerberg đã đích thân trình bày
sự hoàn thiện trong tương lai của
Horizon.
Nếu bạn đeo kính nhập cảnh Horizon giống như kính thông thường, thế giới ảo sẽ
mở ra dưới dạng hình ảnh ba chiều trước mắt bạn và bạn có thể thoải mái giao tiếp
với người khác dưới dạng hình đại diện avatar.
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1.3. Phân tích xu hướng và kết
quả
▶ Xu hướng Metaverse 1
Đẩy nhanh sự phát triển của công nghệ kỹ thuật số nhập vai để triển khai Metaverse
Các từ khóa như 'công nghệ', 'AI', 'VR', '5G', 'XR', 'AR', 'ICT', 'hệ sinh thái', "song sinh kỹ
thuật số" và “hiện thực", được lấy để đặt tên cho xu hướng 'Sự phát triển nhanh chóng
của công nghệ kỹ thuật số nhập vai để hiện thực hóa Metaverse"

▶ Xu hướng Metaverse 2
Kích hoạt nền kinh tế hội tụ ảo liên quan đến Metaverse Các từ khóa như 'đầu tư', 'NFT',
game', 'ảo', 'tăng', 'chuỗi khối', 'tài sản', 'tiền', 'tiền xu' và 'tiền ảo' được được sử dụng và
xu hướng được định nghĩa là 'kích hoạt nền kinh tế hội tụ ảo liên quan đến metaverse'.

▶ Xu hướng Metaverse 3
Hoạt động giáo dục và hỗ trợ việc làm / khởi nghiệp qua Metaverse Với các từ khóa
được sử dụng là ''giáo dục'', ''đại học'', ''tương lai'', 'thanh niên'', ''tuổi trẻ', ''khởi nghiệp'',
''khu campus'', ''an toàn'', ''việc làm'', ''tìm việc làm'', "start-up" và xu hướng được định
nghĩa là 'Hoạt động giáo dục và hỗ trợ việc làm / khởi nghiệp qua Metaverse'.

▶ Xu hướng Metaverse 4
Sử dụng Metaverse như một động cơ tăng trưởng trong tương lai Các từ khóa được sử
dụng như 'công ty', 'ngành', 'tương lai', 'đổi mới', ''tăng trưởng'', ''chính phủ'', ''phiên bản Hàn
Quốc của Thỏa thuận mới'', ''corona'', ''chuyển đổi kỹ thuật số'' và ''ESG'' và xu hướng được
định nghĩa là ''sử dụng metaverse như một động cơ tăng trưởng trong tương lai''.
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▶ Xu hướng Metaverse 5
Sự phát triển của Nền tảng Metaverse và tăng trưởng kinh doanh nội dung Các từ
khóa được sử dụng như ''game', ''toàn cầu'', ''thị trường'', ''nội dung'', ''studio'', ''giá cổ
phiếu'', ''nền tảng'', ''tăng trưởng'', ''K-pop'' và ''người ảo'' và xu hướng được định nghĩa
là ''Sự phát triển của Nền tảng Metaverse và tăng trưởng kinh doanh nội dung''.
▶ Xu hướng Metaverse 6
Thay đổi trong Văn hóa Tuyển dụng Doanh nghiệp với Metaverse Các từ khóa được
sử dụng như ''tuyển dụng'', ''thế hệ MZ'', ''công ty'', ''nhân viên mới'', ''ảnh avatar đại
diện'', ''đổi mới'', ''giao tiếp'', ''tư vấn'', ''phỏng vấn'', ''việc làm'', v.v. và xu hướng được
định nghĩa là ''Thay đổi văn hóa tuyển dụng của doanh nghiệp với việc sử dụng
Metaverse''.
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2.1. Định nghĩa DỰ ÁN MDC
Đây là một trung tâm metaverse cho những người sáng tạo và người dùng,
các tổ chức công và các công ty có thực và có thể tiếp cận được trong thực tế
nơi mà ranh giới giữa ảo và thực đã sụp đổ.
Thuật toán khai thác của 'MDC (Metadata City Genesis Blockchain)' tương tự
như thuật toán đào không mở của Bitcoin và nó xây dựng và triển khai vòng
tròn đạo đức cấu trúc kinh tế của Metaverse với tiền ảo, có khả năng nhanh
chóng ổn định ngay từ đầu như là cốt lõi của nền kinh tế thị trường toàn cầu.
Ngoài ra, với tư cách là một nền kinh tế tuần hoàn thân thiện với thị trường,
MDC Coin hướng tới một cấu trúc vòng tròn đạo đức toàn cầu, trong đó cung
và cầu lẫn nhau giữa người sáng tạo, người dùng, công ty và chính phủ thông
suốt thông qua các nền tảng khác nhau (meta game/ trao đổi vật phẩm /
trung tâm mua sắm meta / VR, MR, XR, v.v.). (* Hỗ trợ dịch vụ cơ bản: ví điện
tử, dịch vụ trao đổi, tiền won, dịch vụ phát hành thẻ tín dụng, v.v.)
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2.2. Giới thiệu về nền tảng MDC

Nền tảng metaverse đầu tiên trên thế giới có khả năng cung cấp
dịch vụ dung lượng cao, độ nét cao dựa trên IPFS
Nền tảng phân phối Metaverse Web 3.0 trên toàn thế giới
Đây là một nền tảng tích hợp Metaverse toàn cầu hướng tới tương lai cho phép
bạn đăng ký các dịch vụ metaverse và mua / quản lý nội dung thông qua ứng
dụng MDC khách hàng và giao tiếp với những người dùng khác thông qua trò
chuyện, phát sóng và các chức năng cộng đồng khác nhau.
Có thể đăng ký và cài đặt liên quan đến Metaverse thông qua MDC với tốc độ
và độ ổn định tuyệt vời dựa trên IPFS và hệ điều hành tiến hành theo phương
thức lưu trữ phân cấp IPFS hoàn hảo.
Đây là một nền tảng cho phép các dịch vụ miễn phí / trả phí cũng như các
chức năng của cổng thông tin bao gồm tất cả các dịch vụ Web 3.0 như AR / VR
/ NFT cũng như nền tảng khách hàng độc lập và metaverse hiện có.
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2.2. GIỚI THIỆU NỀN TẢNG MDC
Sự khởi đầu của MDC là tối ưu cho việc mở rộng thị trường Metaverse MDC là một
Web 3.0, bao gồm các tính năng của điện thoại di động và Steam; là công nghệ web
thông minh cho phép máy tính hiểu nội dung của các trang web và cung cấp thông
tin được cá nhân hóa bằng cách sử dụng công nghệ web ngữ nghĩa. MDC là một
nền tảng có thể quảng bá, phân phối và bán tất cả thông tin về các công ty, sản
phẩm và nội dung Metaverse; là một dịch vụ cổng thông tin tiêu chuẩn trên toàn thế
giới với quyền truy cập của khách hàng được tập hợp trong mettaton bằng cách
cung cấp địa điểm tiếp thị và quảng cáo tất cả các nội dung liên quan đến
Metaverse đang lan truyền nhanh chóng.

[Ứng dụng Web 2.0 được triển khai trên điện
thoại] Nền tảng chính của thị trường ứng dụng
được triển khai trên thiết bị di động là nền tảng thị
trường tích hợp của tất cả các ứng dụng được
phát triển trên toàn thế giới do Google và Apple
dẫn đầu.

[Game Web 2.0 được triển khai trên máy tính]
Là một nền tảng tích hợp trò chơi gần như độc quyền
phát hành các trò chơi miễn phí và có phí trên toàn
thế giới, bất kỳ trò chơi nào thông qua nền tảng Steam
cũng có thể được phân phối trên toàn thế giới và
tương tác giữa những người dùng.

[Metaverse_Web 3.0 trên điện thoại và máy tính]
Một nền tảng tập trung vào việc tích hợp các dịch
vụ Web 3.0 kết hợp các chức năng của App Store
và Steam bằng cách tích hợp Metaverse đang lan
truyền nhanh chóng trên toàn thế giới.
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2.3. Cấu hình dịch vụ nền tảng MDC
Nền tảng meta game
Cả hai bên công ty trò chơi và nền tảng phân
phối đều đã xây dựng cấu trúc có lợi nhuận
bằng cách giảm chi phí thứ cấp để bán các
tựa game hiện thông qua sự liên kết trực tiếp
công ty trò chơi với nền tảng mà không cần
quy trình phân phối trung gian.
Thông thường, các công ty trò chơi và nền tảng phân phối (ví dụ: Steam) phân chia
lợi nhuận theo tỷ lệ 7: 3, khi doanh thu của trò chơi vượt quá 1 triệu đô la, nó sẽ
được điều chỉnh thành 7,5: 2,5 / vượt quá 50 triệu đô la, nó được điều chỉnh thành
8: 2.

Nền tảng trung tâm mua sắm Meta
Nền tảng trung gian để bán và mua NFT [ví dụ:
OpenC) đã xử lý nhiều hình thức NFT khác nhau
như nghệ thuật, âm nhạc và trò chơi cho thị
trường NFT luôn thay đổi, không giới hạn trong
một lĩnh vực cụ thể.

Người bán NFT phải trả phí gas và tiền phí khi đăng ký chúng trên nền tảng, đồng
thời có thể nhận tiền bản quyền trên số tiền bán được. Người bán cũng có thể nhận
được một khoản hoa hồng khi người mua bán lại nó. Thông thường, mức phí được
đặt ra là 2,5%.
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VR/MR/XR Platform
Thị trường VR, MR, XR vẫn còn ở giai đoạn đầu và chủ yếu là
thị trường phần cứng để phổ cập nó. Tính đến năm 2020,
doanh số bán phần cứng như thiết bị VR chiếm 40% tổng
doanh số thị trường VR, tiếp theo là thương mại điện tử,
quảng cáo, dữ liệu di động và thoại, chiếm 80% tổng doanh
số bán hàng.
Các nền tảng trung gian (ví dụ: Item Bay) nhận 5% số tiền bán hàng dưới hình thức
hoa hồng và phí phát sinh thêm khi việc gửi hoặc rút tiền mặt được giao dịch trong
nền tảng.

.

Nền tảng trao đổi vật phẩm
Trong trò chơi, khi người dùng đặt một vật phẩm giữa chúng,
người mua sẽ đặt trước và đặt cọc tiền mặt trên nền tảng trung
gian. Khi giao dịch vật phẩm trong In-game thành công, tiền
mặt này sẽ được chuyển cho người bán và nếu không, nó sẽ
được trả lại cho người mua.

。

Các nền tảng trung gian (ví dụ: Item Bay) nhận 5% số tiền bán
hàng dưới hình thức hoa hồng và phí phát sinh thêm khi việc gửi
hoặc rút tiền mặt được giao dịch trong nền tảng.
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2.4. Tính năng của nền tảng MDC
Ngành công nghiệp thứ tư trong nền
tảng MDC đã ra đời!
Metacon, một trang web tiêu chuẩn Metaverse dựa trên IPFS phi tập trung trong

tương lai, có khả năng đẩy nhanh hơn nữa sự phát triển của ngành công nghiệp thứ
4. Tất cả mọi thứ như đầu tư / phát triển / sản xuất / nhân lực / vận hành / tăng
trưởng liên quan đến ngành công nghiệp tương lai Metaverse kết nối thế giới ảo và
thế giới thực, là các dịch vụ và tính năng mạnh mẽ hiện có trong Mettaton.
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2.5.Ưu điểm của
nền tảng MDC
[Thuận tiện khi sử
dụng Metaverse]

Sau khi đăng nhập bằng ID MDC, bạn có
thể truy cập, cài đặt và tận hưởng
Metaverse đã đăng ký của mình ở bất kỳ
nơi nào có truy cập Internet bằng cách
thanh toán tại cửa hàng Mettaton để
đăng ký các thẻ meta khác nhau bằng ID
hoặc đăng ký thẻ Metaverse có thể được
liên kết với Mettaton

[Kết hợp với các loại tiền
điện tử khác nhau]
Metaverse được trang bị các mặt hàng
tiền Euro chủ yếu thực hiện dịch vụ tiền
ảo của riêng mình áp dụng công nghệ
blockchain, vì vậy MDC cung cấp dịch vụ
bằng cách liên kết với sàn giao dịch tích
hợp tài sản ảo.

[Dịch vụ thanh toán
thuận tiện]
Bạn có thể mua nội dung trả phí trong
Metaverse ở bất cứ đâu thông qua các
loại thanh toán công nghệ FinTech
như thanh toán thẻ, thanh toán di
động, thanh toán bằng phiếu quà
tặng.
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3.1 NỀN TẢNG MDC BLOCKCHAIN
CryptoNote là một giao thức mã nguồn mở có thể nâng cao tính riêng tư trong giao
dịch tiền điện tử. Dự án MDC bao gồm một lớp nền tảng chuỗi khối thông qua giao
thức CryptoNote. Không giống như các nền tảng tiền điện tử hiện có cung cấp chữ
ký ẩn danh để xác minh việc chuyển tiền, CryptoNote xác minh thông qua chữ ký
vòng. Chữ ký vòng là một hệ thống phức tạp hơn, yêu cầu nhiều khóa công khai
khác nhau để xác minh. Trong trường hợp này, giao dịch được ký bởi nhóm người
dùng. Trong hệ thống mã hóa MDC, chữ ký vòng là một loại hình kỹ thuật số có thể
thực hiện bởi bất kỳ thành viên của một nhóm người dùng có chìa khóa. Do đó, một
tin nhắn được ký bằng chữ ký vòng được xác nhận bởi một người nào đó từ một
nhóm người dùng cụ thể. Một trong những đặc tính bảo mật của chữ ký vòng là nó
không khả thi về mặt tính toán để xác định khóa thành viên nào của tập hợp đã
được sử dụng để tạo ra chữ ký.
Chữ ký vòng tương tự như chữ ký nhóm,
nhưng khác nhau ở hai điểm chính. Thứ
nhất, không có cách nào để thu hồi tính ẩn
danh của chữ ký cá nhân. Thứ hai, bất kỳ
tập hợp người dùng nào cũng có thể được
sử dụng làm tập ký mà không cần thiết lập
thêm. Chữ ký vòng được phát minh bởi Ron
Rivest, Adi Shamir và Yael Tauman Kalai và
được giới thiệu bởi ASIACRYPT vào năm
2001. Tên, chữ ký vòng, xuất phát từ cấu
trúc giống như vòng của thuật toán chữ ký.
Giả sử rằng một tập các thực thể có các cặp khóa công khai / riêng tư, (P1, S1), (P2,
S2), ..., (Pn, Sn). Bên tôi có thể tính toán chữ ký đổ chuông σ trên tin nhắn m, trên
đầu vào (m, Si, P1, ..., Pn). Bất kỳ ai cũng có thể kiểm tra tính hợp lệ của chữ ký vòng
cho trước σ, m và các khóa công khai liên quan, P1, ..., Pn. Nếu một chữ ký vòng
được tính toán đúng, nó sẽ vượt qua kiểm tra. Mặt khác, khó có ai có thể tạo chữ ký
nhẫn hợp lệ trên bất kỳ thư nào cho bất kỳ nhóm nào mà không biết bất kỳ khóa
riêng tư nào cho nhóm đó.
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3.2. CẤU TRÚC CHỮ KÝ VÒNG
Hệ thống chữ ký vòng dựa trên Rivest – Shamir – Adleman (RSA) và hệ thống dựa
trên chữ ký Rabin xác định “khả năng liên kết” có khóa. Ck,v(y1, y2, ... , yn) cần chìa
khóa k, giá trị khởi tạo v, danh sách các giá trị bất kỳ y1,...,yn,y1 được định nghĩa
như sau Gi (xi), gi Đề cập đến chức năng cửa bẫy. Hàm Ck, v (y1, y2, ..., yn) được gọi
là phương trình Lille và chữ ký vòng này được xác minh qua 5 bước.

。

1. Tính khóa k = H (m), sử dụng hàm băm mật mã. Các bước này giả định là các
phép toán ngẫu nhiên. Được sử dụng làm khóa cho từ H đến k.
2. Chọn giá trị nối bất kỳ
3. Chọn ngẫu nhiên xi giải phương trình vòng cho tất cả các phần tử vòng ngoại trừ
chính nó (xi được tính bằng cách sử dụng khóa riêng của người ký và phép tính
tương ứng yi = gi (xi).
4. Nó được tính toán bằng cách sử dụng khóa riêng của người ký. Xs = gs-1 (ys). Xs
= gs-1(ys)
5. Bây giờ chữ ký vòng là (2n + 1) -Tuple (p1, p2, ..., pn; x1, x2, ..., xn)
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3.3. Triển khai Python trên tài liệu
gốc bằng RSA
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3.3. Triển khai Python trên tài liệu
gốc bằng RSA

21 - 39
PART 3.0 MDC TECH

3.4. IPFS

IPFS là viết tắt của "InterPlanetary File System" và là một giao thức để lưu trữ dữ
liệu trong hệ thống tệp phân tán và chia sẻ qua Internet. MDC IPFS được thiết kế để
giải quyết vấn đề cấu trúc của lớp dịch vụ web. Mỗi IPFS là cấu trúc phân lớp của
giao thức module, các Layer hỗ trợ các module khác nhau và việc triển khai cho mỗi
module có thể khác nhau.
Thông số kỹ thuật IPFS của MDC
1) Chức năng của Layer(Cold Data Back up, Real Data Mining)
2) Việc triển khai có thể được thực hiện trong Layer
3) Chia theo giao diện giữa các Layer
Đặt tên: không gian tên PKI tự chứng nhận (IPNS)
Merkle DAG: cấu trúc dữ liệu định dạng
Định tuyến: định vị các đồng nghiệp và đối tượng
Trao đổi: vận chuyển khối và sao chép
Mạng: thiết lập kết nối giữa các đồng nghiệp
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3.5. Metaverse

Nền tảng và thế giới ảo MDC Cần có một công cụ đồ họa để triển khai thực tế ảo
trong không gian 3D. MDC Metaverse đã chọn Unity3D của Unity3D và Unreal
Engine của Epic Games làm nền tảng phát triển chính. Nó được thực hiện thông qua
kết xuất khiến nó trông giống hệt như thật bằng cách áp dụng nguồn sáng / bóng /
kết cấu thực tế trong dịch vụ cho nội dung ảo. Chúng tôi hy vọng sẽ sử dụng cùng
với ngôn ngữ script được cung cấp bởi động cơ để tạo ra những hình ảnh và nội
dung chi tiết và chân thực. Ngoài ra, các thư viện của các đối tượng 3D khác nhau
và nhiều tài nguyên có thể tái chế đang được tạo ra, vì vậy, bất kỳ ai, ngay cả những
nhà phát triển không phải Metaverse, cũng sẽ có thể dễ dàng áp dụng nó thông qua
nền tảng MDC.
Hướng triển khai Metaverse MDC
1) Một cấp độ trong Unreal được tạo thành từ một số tác nhân, và các tương tác
xảy ra thông qua các tác nhân.
2) Một tác nhân có thể bao gồm Thành phần cảnh(Scene Component) với tên gọi là
Thành phần gốc(Root Component).
3) Các thành phần Cảnh tương tự như các phép biến đổi của Unity và lưu trữ vị trí,
độ xoay, kích thước và trạng thái mẹ-con của đối tượng.
4) Tiền tố ‘A’ kéo dài từ lớp cơ sở của các đối tượng chơi trò chơi có thể sinh sản, có
thể được sinh ra trong thế giới với tư cách là các tác nhân.
5) Tiền tố ‘U’ được mở rộng trong lớp cơ sở của tất cả các đối tượng trò chơi.
6) Các lớp có tiền tố là ‘U’ không thể được sinh ra trên thế giới và phải thuộc về một
tác nhân.
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3.6. CẤU TRÚC MDC
Nền tảng MDC triển khai logic phát xạ thay thế. Trong Dark Note, lượng khí thải
hàng tháng giảm đi một nửa và phần thưởng khối tăng theo độ khó. Không có hằng
số cứng và số ảo trong nền tảng MDC. Mỗi giới hạn (ví dụ: kích thước khối tối đa
hoặc số phí tối thiểu) được tính toán lại dựa trên dữ liệu lịch sử trong hệ thống.
Ngoài ra, độ khó và kích thước khối tối đa cũng được tự động điều chỉnh cho mỗi
khối mới. Ý tưởng chính của thuật toán là tổng hợp tất cả các hoạt động mà một
nút đã thực hiện trong 720 khối gần đây nhất và chia nó cho thời gian nó cần để
đạt được nó. Thước đo của một tác vụ là giá trị độ khó tương ứng với mỗi khối.
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MEMBERS & ADVISORS
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5.1. Nền kinh tế MDC Coin
MDC coin được sử dụng làm phương thức thanh toán chính trong hệ sinh thái MDC
coin (nền tảng meta game / nền tảng trao đổi vật phẩm / nền tảng trung tâm mua
sắm meta / nền tảng VR / MR / XR). Ngoài ra, tiền MDC được cung cấp dưới dạng
airdrop như một hoạt động tiếp thị để đảm bảo an toàn cho người dùng (chủ sở
hữu) tiền MDC trong giai đoạn đầu và các công ty có thể hoán đổi điểm được cung
cấp cho thành viên để lấy dịch vụ. Cuối cùng, đồng MDC sẽ được sử dụng cho các
đối tác chiến lược và mua lại thông qua hoán đổi với các đồng tiền lớn đã được
niêm yết trước đó.
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5.2. Chính sách phân phối MDC
Coin
1. Tổng phát hành: 5 tỷ
2. Liên quan đến cổ phần :
Cổ đông lớn của Data City WeMarket Jang Jin Woo- 1 tỷ CEO, cổ đông lớn Na Jeong
Sik- 200 triệu CTO, 300 triệu quyền chọn cổ phiếu và các bên liên quan (công ty hoặc
cá nhân), Data City WeMarket sở hữu 3 tỷ, 500 triệu airdrop
3. Airdrop:
Nó được chia thành các khoản thanh toán miễn phí cho các nhà phát triển (airdrop
cho các công ty hoặc cá nhân), những người sẽ truyền bá hệ sinh thái tiền
Metaverse MDC và cho những người dùng tham gia vào các sự kiện của hệ sinh
thái tiền Metaverse MDC (trực tuyến và ngoại tuyến) và airdrop theo châu lục và
quốc gia Đã điều chỉnh số lượng.
4. Tổng quan về kế hoạch triển khai:
1) Lần phân phối đầu tiên vào ngày 10 tháng 5: Dự định sử dụng quỹ phát triển,
trang thiết bị và vận hành của 1 tỷ công ty phát hành trên Data City WeMarket với
giá phát hành là 100 won (0,08 đô la).
2) 2 tỷ công ty sở hữu Data City WeMarket sẽ được phát hành hoặc đốt cháy thêm
trong vòng 30 năm.
5.Các vấn đề liên quan đến khóa
1) Các cổ đông lớn và các đồng tiền vốn cổ phần quyền chọn cổ phiếu bị khóa trong
1 năm sau khi niêm yết trên sàn giao dịch (IEO)
2) Các đồng tiền vốn cổ phần (công ty hoặc cá nhân) có liên quan bị khóa trong 6
tháng sau khi niêm yết trên sàn giao dịch (IEO)
3) Tiền cổ phần của Airdrop bị khóa trong 8 tháng sau khi mua lại
(Airdrop dành cho nhà phát triển áp dụng hình phạt tùy thuộc vào việc hệ sinh thái
MDC có được triển khai hay không và 100% tiền vốn cổ phần của công ty được
hoàn trả)
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※ Các điều khoản chi tiết khác sẽ được thông báo trên sàn giao dịch và sẽ liên tục
được thông báo qua cộng đồng chính thức của trụ sở chính
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6.1. LỘ TRÌNH MDC
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6.2. TẦM NHÌN MDC
MDC sẽ phát triển thành một nền tảng mà các công ty liên quan đến metaverse toàn
cầu có thể tham gia và sẽ cung cấp một môi trường sản xuất dịch vụ metaverse
được nhắm mục tiêu để nhiều người dùng có thể tạo ra văn hóa. Thông qua đó, các
cơ hội đầu tư mới sẽ được trao cho các công ty liên quan đến Metaverse và tạo ra
nhiều việc làm. MDC sẽ cung cấp dịch vụ độ nét siêu cao đầu tiên trên thế giới để
hiện thực hóa ảo hoàn hảo, mang lại sự thay đổi lớn trong các dịch vụ khác nhau
như du lịch và giáo dục.

Gia nhập các công ty Metaverse trên toàn thế giới

Liên kết tài chính đầu tư

Chuẩn bị môi trường sản xuất dịch vụ Metaverse
được nhắm mục tiêu

Tạo ra nhiều công việc và văn hóa mới liên quan đến
ngành công nghiệp 4.0
Có thể có dịch vụ độ nét cực cao đầu tiên trên
thế giới, vì vậy thực tế ảo hoàn hảo được hiện
thực hóa, báo trước một sự thay đổi lớn trong
ngành du lịch, giáo dục và dịch vụ
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Legal Notice and Investor
Protection Policy
Thông tin tổng quan này (sau đây gọi là “Sách trắng”) nhằm cung cấp thông tin về
mô hình kinh doanh và các trường hợp sử dụng của mã thông báo tiện ích (“MDC”)
được lập kế hoạch bởi Data City WeMarket Co., Ltd. (sau đây gọi là “Công ty”). Nó
được viết cho một mục đích. Sách trắng này chỉ được cung cấp cho mục đích cung
cấp thông tin và thông tin trong sách trắng này có thể không đầy đủ, không ràng
buộc về mặt pháp lý và không cấu thành quan hệ hợp đồng
Mua MDC Coins mang một số rủi ro nhất định, đặc biệt là những rủi ro liên quan
đến việc mua bất kỳ token nào. Mỗi người đọc các tài liệu do công ty cung cấp nên
đánh giá cá nhân về giá trị tiềm năng của nội dung để quyết định xem có nên tham
gia vào việc bán MDC coin hay không. Để rõ ràng hơn, sách trắng này phản ánh
thông tin về hoạt động kinh doanh do công ty đề xuất và nêu rõ rằng đó không phải
là một khuyến nghị đầu tư tài chính
Bất kỳ và tất cả thông tin có trong sách trắng này có thể được công ty cập nhật, sửa
đổi hoặc điều chỉnh. Do đó, tính đầy đủ và chính xác thực tế của sách trắng không
được đảm bảo và thông tin này có thể thay đổi bất kỳ lúc nào mà không cần báo
trước. Công ty không cam kết hoặc cam kết hoặc cung cấp bất kỳ thông báo nào về
bất kỳ sửa đổi nào của thông tin trong tài liệu này. Công ty cố gắng đảm bảo rằng
thông tin trong báo cáo này chính xác tại thời điểm xuất bản, nhưng người phụ
trách, giám đốc điều hành, nhân viên, cố vấn, đối tác hoặc môi giới ("đại diện công
ty") không có kế hoạch đại diện, đảm bảo, thể hiện, chấp nhận hoặc chấp nhận bất
kỳ trách nhiệm nào liên quan đến tính chính xác và đầy đủ của thông tin bằng văn
bản hoặc lời nói nào. Để rõ ràng hơn, Công ty và các đại diện của mình từ chối rõ
ràng bất kỳ và tất cả trách nhiệm pháp lý đối với Nhà phát hành đối với bất kỳ tổn
thất hoặc thiệt hại trực tiếp hoặc do hậu quả nào, trực tiếp hoặc gián tiếp, do: (i) dựa
vào bất kỳ thông tin nào có trong sách trắng này, (ii) bất kỳ lỗi nào, thiếu sót hoặc
không chính xác trong thông tin đó, hoặc (iii) bất kỳ hành động nào xảy ra do thông
tin đó.
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Không có bất kỳ mô tả hoặc bảo đảm nào về dự đoán, dự kiến, triển vọng hoặc tính
hợp lý của lợi nhuận trong tương lai có trong cuốn sách trắng này. Người đọc không
nên hiểu nội dung của sách trắng này hoặc bất kỳ thông tin liên lạc nào khác do,
thay mặt hoặc bởi các cố vấn của công ty như là các khuyến nghị về tài chính, pháp
lý, thuế hoặc tính chất khác. Theo đó, mỗi người đọc sách trắng này nên tham khảo
ý kiến của các cố vấn chuyên nghiệp của họ về bất kỳ sự tham gia tiềm năng nào
vào các vấn đề tài chính, pháp lý, thuế hoặc các vấn đề liên quan.
Một số thông tin nhất định được nêu trong sách trắng này gồm các tuyên bố hướng
tới tương lai và thông tin hướng tới tương lai. Ngoại trừ các tuyên bố về thực tế lịch
sử, thông tin cụ thể trong tài liệu này liên quan đến các hoạt động, sự kiện hoặc sự
phát triển của dịch vụ liên quan đến MDC Coin có thể xảy ra hoặc không thể xảy ra
trong tương lai như Công ty dự đoán hoặc phát triển, bao gồm các tính năng, và các
tuyên bố liên quan đối với sự chấp nhận của người dùng, trải nghiệm, bối cảnh,
chiến lược kinh doanh của công ty, các mục tiêu và mục tiêu mà MDC Coin có thể
cung cấp và các kỳ vọng nội bộ hiện tại, dự đoán, triển vọng, giả định hoặc xác tín
có thể không chính xác.
Chúng tạo thành các tuyên bố hướng tới tương lai, bao gồm, nhưng không giới hạn
đánh giá của ban lãnh đạo về các kế hoạch tương lai dựa trên chúng. Các tuyên bố
hướng tới tương lai thường là “có thể(may),” “sẽ(will)”, “có thể(could)”, “sẽ(would)”,
“dự đoán(anticipate)”, “tin tưởng(believe)”, “mong đợi(expect)”, “dự định(intend)
“tiềm năng(potential)”, “ước tính(estimate)”, “ngân sách(budget)” , “Đã lên
lịch(scheduled)”, “Nó xuất hiện dưới dạng“ kế hoạch(plans)”, “kế hoạch(planned)”, “
dự báo(forecasts)”, “mục tiêu (goals)” và các cụm từ tương tự. Các tuyên bố hướng
tới tương lai dựa trên một số yếu tố và ước tính do Ban Giám đốc đưa ra và được
coi là hợp lý tại thời điểm thông tin được cung cấp. Tuyên bố hướng tới tương lai
liên quan đến những rủi ro, sự không chắc chắn đã biết và chưa biết và các yếu tố
khác, chẳng hạn như kết quả thực tế, hiệu suất hoặc thành tích khác biệt trọng yếu
với những gì được thể hiện hoặc ngụ ý bởi tuyên bố hướng tới tương lai.
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1. Bảo vệ quyền riêng tư của Nhà đầu tư
Data City WeMarket Co., Ltd. (sau đây gọi là “Công ty”) bảo vệ thông tin cá nhân
của người dùng (thành viên) bằng cách tuân thủ Đạo luật Bảo vệ Thông tin Cá nhân
và các luật có liên quan, đồng thời cung cấp các chính sách và phương tiện bảo mật
cần thiết. Ngoài ra, chúng tôi thực hiện nhiều chính sách khác nhau để bảo vệ dữ
liệu khi nhân viên hoặc người ngoài truy cập và sử dụng dữ liệu liên quan, đồng thời,
bảo vệ triệt để dữ liệu liên quan bằng cách đưa vào nhận dạng thông tin sinh trắc
học như dấu vân tay và nhiều hệ thống bổ sung.

。

2. Chính sách phân phối và bảo mật
Data City WeMarket Co., Ltd. yêu cầu người dùng tham gia sàn giao dịch tiền số
phải thông qua xác thực OTP của Google. Để khuyến khích phân phối tiền MDC
minh bạch, chúng tôi có kế hoạch thiết lập và thực hiện các chính sách giám sát các
giao dịch bất thường và ngăn chặn rửa tiền, đồng thời cải thiện các hệ thống liên
quan theo từng giai đoạn. Để bảo vệ chủ sở hữu MDC coin, hệ thống nội bộ được
thiết kế với nhiều bổ sung và các chính sách bảo mật được tuân thủ nghiêm ngặt để
bảo vệ tài sản của người dùng khỏi rủi ro bị hack. Ngoài ra, chúng tôi hoàn toàn
cam kết bảo mật thông qua việc đào tạo bảo mật định kỳ cho nhân viên của mình.

Thanks you

