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ABSTRACT
Metaverse adalah dunia virtual
berbasis
blockchain
yang
mengguncang dunia game akhirakhir ini. Inti dari desainnya adalah
pengalaman mendalam yang
memungkinkan
pemain
mendapatkan uang saat bermain
dan membangun hubungan yang
bermakna lintas batas. Metaverse
adalah platform realitas virtual
berbasis blockchain, dan ini adalah
3D open world dengan aset digital
sebagai pusatnya. Aset digital
adalah inti dari Ekosistem
Metaverse.

Platform Metaverse mirip dengan

Platform

dibangun

Metaverse

memungkinkan

Internet saat ini, tetapi merupakan
cara baru untuk akses Internet yang
lebih

baik.

Platform

Metaverse

adalah apa yang kami harapkan
sebagai

Internet.

Hal

ini

memungkinkan Anda untuk melihat
dunia digital dalam kehidupan nyata
dan juga sebaliknya.
Pada
tahun
2022,

teknologi

blockchain akan memasuki fase
baru. Salah satu alasannya adalah
Platform

Metaverse.

Ini

karena

Metaverse adalah dunia virtual yang
dengan

teknologi

pun mulai dari VR hingga AR. Ini

blockchain dan memiliki
banyak
potensi
yang

adalah persilangan antara dunia digital

dimanfaatkan

dan

dapat

perusahaan kecil untuk berkembang

menghubungkan dunia virtual dan

pesat. Melalui Metaverse tradisional

dunia nyata. Kami percaya bahwa
semua investor crypto perlu tahu
tentang
peluang
ini
untuk
mendapatkan keuntungan yang besar.
Metaverse menyerbu dunia crypto, dan
jika Anda berinvestasi dalam mata
uang digital, Anda perlu meluangkan
waktu untuk mempelajari tentang
Platform Metaverse.

dengan teknologi IPFS dengan
ekosistem independen dari pasar ini,
Proyek MDC menciptakan ekosistem
koin dengan bertindak sebagai Hub
Metaverse sebagai fungsi portal
termasuk semua layanan Web3.0
seperti AR / VR / NFT serta yang
sudah ada Metaverse.

pengembang untuk membangun apa

dunia

fisik,

yang

bagi

begitu
belum
banyak
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1.1. Ukuran Pasar Metaverse

Microsoft (MS) dan Nvidia mendeklarasikan 'Metaverse' sebagai bisnis inti generasi
berikutnya dan memperkenalkan teknologi baru terkait Metaverse. Jenson Hwang,
CEO Nvidia, mengatakan, "Saya yakin Metaverse akan menjadi tren ekonomi baru
yang lebih besar daripada ekonomi saat ini." Sebelum ini, pada bulan Oktober,
Facebook, grup media sosial terbesar di dunia, mengubah nama perusahaannya
menjadi 'META' setelah 17 tahun didirikan. Mark Zuckerberg, CEO META, berkata,
"Metaverse adalah langkah selanjutnya di Internet dan saya berharap kami akan
diakui sebagai perusahaan metaverse seiring berjalannya waktu." Perang metaverse
dari teknologi besar global telah dimulai dengan sungguh-sungguh.
The Wall Street Journal melaporkan bahwa "perang teknologi besar sedang
berkecamuk di Metaverse, yang mencerminkan kepercayaan yang berkembang
bahwa Metaverse menciptakan kekayaan besar di dunia nyata." Metaverse adalah
kombinasi dari "META," yang berarti transendensi dan virtualitas, dan "Universe,"
yang berarti dunia nyata, dan mengacu pada dunia virtual yang terkait dengan
realitas. Konsep ini pertama kali muncul dalam novel Snow Crash 1992, tetapi tetap
berada di ranah fiksi ilmiah untuk waktu yang lama karena tidak adanya teknologi
yang memadai. Namun, dengan perkembangan teknologi seperti jaringan, grafis,
dan AI untuk mewujudkan dunia metaverse dengan revolusi industri ke-4, harapan
untuk Metaverse sebagai sebuah industri secara bertahap semakin meningkat.
Selain itu, ketika masyarakat menjadi terbiasa karena pandemi Covid-19 yang baru,
minat terhadap dunia maya dan permintaan akan teknologi metaverse semakin
meningkat pesat. Karena masih dalam tahap awal, perkiraan ukuran pasar
Metaverse sangat bervariasi dari lembaga penelitian ke lembaga penelitian, dan
Bloomberg Intelligence mengatakan pasar Metaverse diperkirakan akan tumbuh
dari $478,7 miliar tahun lalu menjadi $783,3 miliar pada tahun 2024. Morgan
Stanley dari Bank investasi global mengatakan, “Metaverse akan menjadi media
sosial, streaming, dan platform game generasi berikutnya.” Teknologi besar
melompat satu demi satu untuk mendahului Ekosistem Metaverse, yang
diperkirakan bernilai minimal 800 miliar dolar atau hingga 8 triliun dolar, tetapi ada
perbedaan besar dalam filosofi dan strategi mereka dalam melihat Metaverse.
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1.2. AR / VR Trend

Ini telah berfokus pada pengembangan game, yang dianggap sebagai kunci untuk
mempopulerkan Metaverse. Sejak 2019, META telah mengakuisisi pengembang
game VR 'Beat Games', 'Ready at Dawn', dan 'Sanjaru Games'. Selain itu, dikatakan
akan membuat ulang game masterpiece global 'GTA San Andreas' dalam versi VR
di acara tersebut. Neil Campling, seorang analis teknologi di Mirabo Securities,
mengatakan, “Beberapa perusahaan hanya fokus pada perangkat keras Metaverse,
sementara Roblox dan Epic Games hanya fokus pada perangkat lunak, sementara
META mendekatinya dengan konsep platform yang komprehensif. Ini dirancang
untuk memungkinkan pengguna menikmati
setiap kemungkinan kehidupan
digital di Metaverse.“ META
berfokus untuk menciptakan
ruang besar untuk memanfaatkan
pengalamannya

dalam

menjalankan media sosial. Di
tengahnya
adalah
'Horizon',
platform sosial versi metaverse.
Ini terdiri dari "Horizon Home,"
ruang hunian virtual, "Horizon
Workroom," ruang kolaboratif, dan
"Horizon World," tempat untuk
menikmati
permainan
atau
mengadakan
pesta
dengan
orang-orang.

Pada

konferensi

tahunan “Connect 2021” yang
diadakan pada bulan Oktober,
CEO Zuckerberg secara pribadi
mendemonstrasikan masa depan
Horizon.
Mengenakan kacamata entri Horizon yang terlihat seperti kacamata biasa, pengguna
dapat melihat hologram terbentang di depan mata mereka dan secara bebas
berkomunikasi dengan orang lain dalam bentuk avatar.
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1.3. Analisis dan Hasil Tren
▶ Trend1 Metaverse
Mempercepat pengembangan teknologi digital imersif untuk implementasi metaverse
'Dengan kata kunci seperti 'teknologi', 'AI', 'VR', '5G', 'XR', 'AR', 'ICT', 'ekosistem', 'kembar
digital', dan 'perasaan' diturunkan, tren nama didefinisikan sebagai 'mempercepat
pengembangan teknologi digital realistis untuk implementasi meta-bus'

▶ Trend2 Metaverse
Merevitalisasi ekonomi konvergensi virtual yang berkaitan dengan metaverse Dengan
kata kunci seperti 'investasi', 'NFT', ‘game', 'virtual', ‘melejit', 'blockchain', 'aset', 'uang',
'koin', dan 'mata uang virtual' diturunkan, nama tren didefinisikan sebagai
'mengaktifkan ekonomi konvergensi virtual terkait metaverse'.

▶ Trend3 Metaverse
Metaverse untuk operasi pendidikan & dukungan pekerjaan/startup
Dengan kata kunci seperti 'Pendidikan', 'Universitas', 'Masa Depan', 'Pemuda', ‘Remaja',
'Startup', 'Kampus', 'Keselamatan', 'Ketenagakerjaan', dan 'Startup' berasal, nama
trennya adalah didefinisikan sebagai 'operasi pendidikan dan pekerjaan dan dukungan
start-up menggunakan Metaverse'. .
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▶ Trend4 Metaverse
Metaverse sebagai mesin pertumbuhan masa depan
Dengan kata kunci seperti 'perusahaan', 'industri', 'masa depan', 'inovasi',
'pertumbuhan', 'pemerintah', 'Korean New Deal', 'Covid-19', 'transformasi digital', dan
turunan 'ESG' , nama tren didefinisikan sebagai 'pemanfaatan metaverse sebagai
mesin pertumbuhan masa depan'.

▶ Trend5 Metaverse
Pertumbuhan Platform Metaverse dan bisnis konten
Dengan kata kunci seperti 'game', 'global’, ‘pasar', ‘konten', 'studio', 'stock price',
'platform', 'growth', 'K-pop', dan 'virtual human' diturunkan, nama tren didefinisikan
sebagai 'pertumbuhan Platform Metaverse dan bisnis konten'.
▶Trend6 Metaverse
Metaverse untuk mengubah budaya perekrutan perusahaan
Dengan kata kunci seperti 'rekrutmen', 'generasi MZ', 'perusahaan', 'karyawan baru',
'avatar', 'inovasi', 'komunikasi', 'konsultasi', 'wawancara', dan 'pekerjaan' diturunkan,
tren nama didefinisikan sebagai 'perubahan dalam budaya rekrutmen perusahaan
yang menggunakan Metaverse'.
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2.1. DEFINISI PROYEK MDC
Metaverse Hub yang menargetkan pembuat dan pengguna yang praktis dan
dapat diakses, instalasi publik, perusahaan, dan lain sebagainya dalam
kenyataan di mana batas antara virtual dan nyata menjadi semakin buram. .
Algoritme penambangan 'MDC (META Data City Genesis Blockchain)' mirip
dengan algoritme penambangan non-terbuka Bitcoin dan membangun serta
mengimplementasikan struktur ekonomi siklus baik Metaverse dalam mata uang
virtual, yang merupakan inti dari ekonomi pasar global dan dapat segera
ditetapkan sejak dini.
Sebagai sistem siklus yang ramah pasar, MDC Coin bertujuan untuk struktur
siklus global yang baik yang memfasilitasi penawaran dan permintaan timbal
balik antara pencipta, pengguna, perusahaan, dan pemerintah melalui berbagai
platform (pertukaran permainan / item META / pusat perbelanjaan META / VR,
MR , XR, dll). (* Dukungan layanan dasar: e-wallet, pertukaran, layanan KRW,
layanan penerbitan kartu kredit, dll.)
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2.2. Pengenalan Platform MDC
Platform Metaverse pertama di dunia yang mampu menyediakan
layanan definisi tinggi berkapasitas tinggi berdasarkan IPFS
Worldwide Web 3.0 Platform distribusi metaverse
Klien MDC memungkinkan pengguna untuk membeli dan mengelola
langganan dan konten layanan Metaverse dan merupakan platform integrasi
Metaverse global futuristik yang memungkinkan pengguna untuk terhubung
dengan pengguna lain melalui obrolan, siaran, dan berbagai fungsi
komunitas.
Dengan kecepatan dan keandalan berbasis IPFS, MDC memungkinkan
pendaftaran dan pemasangan produk terkait Metaverse, dan sistem
operasinya sepenuhnya merupakan penyimpanan terdistribusi IPFS.
Ini adalah platform yang memungkinkan layanan gratis/berbayar serta fungsi
portal dan platform klien independen yang berisi semua layanan Web 3.0
seperti AR / VR / NFT serta Metaverse yang ada.
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2.2. Pengenalan Platform MDC
Awal MDC YANG optimal untuk perluasan pasar Metaverse
MDC adalah Web 3.0 termasuk fungsi seluler dan STEAM, teknologi web cerdas
yang memungkinkan komputer memahami konten halaman web dan memberikan
informasi yang dipersonalisasi menggunakan teknologi web semantik, platform
yang dapat mempromosikan, mendistribusikan, dan menjual semua informasi
perusahaan Metaverse, produk, dan konten, menyediakan platform untuk
memasarkan dan mengiklankan semua konten terkait Metaverse, dan layanan
portal standar Metaverse di seluruh dunia yang menyediakan akses ke pelanggan
yang berkumpul di dalam METATON.

[Aplikasi yang diterapkan di mobile_Web 2.0]
Platform utama pasar aplikasi yang diterapkan di
ponsel adalah platform pasar terintegrasi untuk
semua aplikasi yang dikembangkan di seluruh
dunia, dipimpin oleh Google dan Apple.
[Game diimplementasikan di computer_Web 2.0]
Sebagai platform integrasi game yang hampir
eksklusif yang menerbitkan game berbayar dan gratis
di

seluruh

dunia,

platform

ini

memungkinkan

distribusi dan komunikasi global antar pengguna
melalui platform STEAM untuk game apa pun.
[Metaverse_Web 3.0 di ponsel, komputer] Sebuah
platform yang berfokus pada integrasi layanan
Web 3.0 yang menggabungkan fungsi App Store
dan STEAM dengan mengintegrasikan Metaverse,
yang dengan cepat menyebar ke seluruh dunia.
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2.3. Konfigurasi Layanan Platform
MDC
Platform Game META
Melalui

hubungan

perusahaan
perantara

game
distribusi

langsung
dan

antara

platform

tanpa

game,

biaya

judul

sekunder untuk menjual judul game yang ada
telah berkurang, menciptakan struktur di mana
perusahaan game dan platform distribusi
mendapatkan keuntungan.
Secara umum, perusahaan game dan platform distribusi mendistribusikan
keuntungan pada rasio 7:3, dan rasio distribusi disesuaikan menjadi 7,5:2,5 ketika
penjualan melebihi $1 juta, dan 8:2 ketika penjualan melebihi $50 juta.

Platform Mal Perbelanjaan META
Platform

perantara

untuk

penjualan

dan

pembelian NFT tidak terbatas pada bidang
tertentu dan telah menangani berbagai jenis NFT
seperti karya seni, musik, dan game untuk pasar
NFT yang terus berubah.
Ketika penjual NFT mendaftarkan diri mereka di platform, mereka harus membayar
biaya dan biaya transaksi, dan mereka dapat menetapkan royalti pada harga jual
untuk pengumpulan. Ketika pembeli menjual kembali ini, penjual juga dapat
menerima biaya. Secara umum, biaya ditetapkan sebesar 2,5%.
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Platform VR/MR/XR
Pasar VR, MR, dan XR masih dalam tahap awal, dan pasar
hardware untuk mempromosikannya adalah arus utama.
Pada tahun 2020, penjualan hardware seperti perangkat VR
menyumbang 40% dari total penjualan pasar VR, diikuti oleh
e-commerce, periklanan, data seluler, dan suara, yang
menyumbang 80% dari total penjualan..
Platform perantara menerima 5% dari harga jual sebagai biaya, dan biaya
tambahan terjadi ketika uang tunai disimpan atau ditarik dalam platform.

Platform Pertukaran Item
Saat pengguna mengunggah item dalam game, pembeli
memesannya dan menyetor uang tunai di platform perantara.
Ketika transaksi barang selesai dalam game, uang tunai ini
dikirim ke penjual, dan jika tidak, dikembalikan ke pembeli.
Platform perantara menerima 5% dari harga jual sebagai biaya, dan biaya
tambahan terjadi ketika uang tunai disimpan atau ditarik dalam platform.
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2.4. Fungsi Platform MDC
Industri ke-4 lahir dalam platform
MDC!
METATON, situs fokus standar Metaverse berbasis IPFS yang terdesentralisasi di
masa depan, mampu lebih mempercepat pengembangan industri ke-4.
Investasi/Pengembangan/Produksi/Ketenagakerjaan/Operasi/Pertumbuhan yang
terkait dengan Metaverse, yang menghubungkan industri virtual dan realitas masa
depan, adalah layanan dan fungsi yang kuat dalam METATON.
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2.5.Keuntungan
Platform MDC

[Kenyamanan Menggunakan
Metaverse]
Pengguna

dapat

mengakses

dan

menikmati Metaverse terdaftar mereka di
mana pun Internet tersedia dengan
membayar

di

toko

METATON

dan

mendaftarkan berbagai Metaverse pada ID
setelah masuk dengan ID MDC Anda atau
mendaftar dengan Metaverse, yang dapat
ditautkan dengan METATON.

[Terkait dengan Berbagai Mata
Uang Virtual]
Sebagian besar Metaverse yang dilengkapi
dengan

item

berbayar

menjalankan

layanan mata uang virtualnya sendiri yang
menerapkan

teknologi

sehingga

MDC

dengan

menghubungkan

blockchain,

menyediakan

layanan
Exchange

dengan aset virtual terintegrasi.

[Layanan Pembayaran yang
Nyaman]
Pengguna

dapat

membeli

konten

berbayar di Metaverse di mana saja
melalui berbagai pembayaran fintech
seperti pembayaran kartu, pembayaran
seluler, dan pembayaran sertifikat hadiah
budaya.
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3.1 PLATFORM BLOCK CHAIN MDC

CryptoNote adalah protokol open-source yang dapat meningkatkan privasi dalam
transaksi crypto. Proyek MDC terdiri dari lapisan platform blockchain melalui protokol
CryptoNote. Tidak seperti platform crypto tradisional yang menyediakan tanda tangan
anonim untuk memverifikasi transmisi, CryptoNote mengotentikasi ini melalui tanda
tangan cincin. Tanda tangan cincin adalah skema yang lebih canggih yang
memerlukan beberapa kunci publik yang berbeda untuk otentikasi. Dalam hal ini,
transaksi ditandatangani oleh sekelompok pengguna. Dalam skema crypto MDC,
tanda tangan cincin adalah tipe digital yang dapat dilakukan oleh anggota dari
sekumpulan pengguna, masing-masing dengan kunci. Oleh karena itu, pesan yang
ditandatangani dengan tanda tangan dering dijamin oleh seseorang dalam kelompok
pengguna tertentu. Salah satu sifat keamanan dari tanda tangan cincin adalah bahwa
secara komputasi tidak mungkin untuk menentukan kunci anggota dari himpunan
mana yang digunakan untuk menghasilkan tanda tangan.
Tanda tangan cincin mirip dengan tanda
tangan grup tetapi berbeda dalam dua cara
utama. Pertama, tidak ada cara untuk
mencabut

anonimitas

tanda

tangan

individu. Kedua, kumpulan pengguna apa
pun dapat digunakan sebagai kumpulan
tanda tangan tanpa pengaturan tambahan
apa pun. Tanda tangan cincin ditemukan
oleh Ron Rivest, Adi Shamir, dan Yael
Tauman

Kalai

ASIACRYPT

dan

pada

diperkenalkan
tahun

2001.

oleh
Tanda

tangan cincin berasal dari struktur seperti
cincin dari algoritme tanda tangan.
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Asumsikan bahwa himpunan entitas memiliki pasangan kunci publik/pribadi ( P 1 ,
S 1 ), ( P 2 , S 2 ), ..., ( P n , S n ), masing-masing. Pihak i dapat menghitung tanda
tangan cincin untuk pesan m dari inputnya ( m , Si , P 1 , ..., P n ). Dengan diberikan ,
m, dan kunci publik terkait P1, ..., dan Pn, siapa pun dapat memvalidasi tanda
tangan cincin. Jika tanda tangan cincin dihitung dengan benar, itu harus lulus
validasi. Di sisi lain, akan sulit bagi seseorang yang tidak mengetahui kunci pribadi
untuk set itu untuk membuat tanda tangan dering yang valid untuk pesan untuk set
apa pun.

3.2.STRUKTUR
PENANDATANGANAN CINCIN
Skema tanda tangan cincin berdasarkan RSA(Rivest–Shamir–Adleman) dan skema
berbasis tanda tangan Rabin mendefinisikan "fungsi kombinasi" dengan kunci.
Didefinisikan sebagai k yang membutuhkan kunci Ck,v (y1,y2,...,yn), nilai inisialisasi
v, daftar nilai acak y1,...,yn,y1 sebagai berikut:Gi(xi), gi Mengacu pada fungsi pintu
jebakan. Fungsi C k,v (y1, y2, ... , yn) disebut persamaan Reel, dan tanda cincin
diverifikasi melalui 5 langkah.
1. Ini menggunakan perhitungan kunci k=H(m), fungsi hash enkripsi. Langkahlangkah ini mengasumsikan oracle acak. Ini digunakan sebagai kunci untuk H
hingga k.
2. Pemilihan nilai koneksi apa pun
3. Pemilihan acak xi Semua anggota ring kecuali dirinya sendiri (Dihitung
menggunakan kunci pribadi penandatangan xi dan selesaikan persamaan ring
untuk perhitungan yang sesuai yi=gi(xi))
4. . Hitung menggunakan kunci pribadi penandatangan. Xs = gs-1(ys)
5. Sekarang ring signaturenya adalah (2n+1)-tuple (p1, p2, ..., pn; x1, x2, ..., xn)
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3.3. Implementasi Python dari
makalah asli menggunakan RSA
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3.3. Implementasi Python dari
makalah asli menggunakan RSA
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3.4. IPFS

IPFS adalah singkatan dari "InterPlanetary File System" dan merupakan protokol
untuk menyimpan data dalam sistem file terdistribusi dan membagikannya melalui
Internet. MDC IPFS dirancang untuk memecahkan masalah struktural lapisan
layanan web. Setiap IPFS adalah struktur berlapis dari protokol modul, dan lapisan
mendukung berbagai modul dan dapat diimplementasikan secara berbeda untuk
setiap modul.
Spesifikasi IPFS MDC
1) Peran Layer (Back up Data Dingin, Penambangan Data Nyata)
2) Implementasi kemungkinan di Layer
3) Dibagi menjadi antarmuka antar-layer
Penamaan : sebuah namespace PKI sertifikasi diri (IPNS)
Merkle DAG : format struktur data
Routing : mencari peer dan objek
Exchange : block transport dan replikasi
Jaringan: membangun koneksi antara rekan-rekan
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3.5. Metaverse

Sebuah mesin grafis diperlukan untuk mengimplementasikan dunia virtual MDC
dan platform virtual reality dalam 3D. Metaverse MDC memilih Unity's Unity 3D dan
Epic Games 'Unreal Engine sebagai platform pengembangan utama dan
menerapkan cahaya/bayangan/tekstur nyata dalam layanan melalui rendering
untuk membuat konten virtual terlihat seperti aslinya. Diharapkan akan digunakan
bersama dengan bahasa skrip yang disediakan oleh mesin untuk membuat gambar
dan konten yang sangat detail dan realistis. Ini juga membuat perpustakaan dari
berbagai objek 3D dan banyak sumber daya yang dapat didaur ulang,
memungkinkan siapa saja yang bukan pengembang Metaverse dapat dengan
mudah menerapkannya melalui Platform MDC di masa mendatang.
Arahan Implementasi Metaverse MDC
1) Sebuah level di Unreal terdiri dari beberapa Aktor, dan interaksi terjadi melalui
Aktor.
2) Aktor dapat berisi Komponen Adegan dengan nama satu Komponen Akar.
3) Komponen adegan mirip dengan transformasi di Unity dan menyimpan posisi
objek, rotasi, ukuran, dan status induk-anak.
4) Awalan 'A' memanjang dari kelas dasar objek gameplay spawnable, yang dapat
muncul ke dunia sebagai Aktor.
5) Awalan 'U' meluas di kelas dasar semua objek gameplay.
6) Kelas dengan awalan 'U' tidak dapat spawn di dunia dan harus dimiliki oleh
Aktor.
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3.6. ARSITEKTUR MDC
Platform MDC menerapkan logika penerbitan alternatif. Dalam Catatan Gelap,
pengeluaran bulanan dibagi dua dan meningkat dengan kesulitan hadiah blok.
Platform MDC tidak memiliki konstanta keras dan angka ajaib. Setiap batas (seperti
ukuran blok maksimum atau jumlah biaya minimum) dihitung ulang berdasarkan
data historis dalam sistem. Selain itu, tingkat kesulitan dan ukuran blok maksimum
secara otomatis disesuaikan untuk setiap blok baru. Ide utama dari algoritma ini
adalah untuk meringkas semua yang telah dilakukan sebuah node dalam 720 blok
terakhir dan membaginya dengan waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikannya.
Skala pekerjaan adalah nilai kesulitan untuk setiap blok.
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5.1. Ekonomi Koin MDC dan
Kebijakan Distribusi
MDC Coin digunakan sebagai metode pembayaran utama dalam ekosistem MDC
Coin (Platform Game META/Platform Pertukaran Item/Platform Pusat Perbelanjaan
META/Platform VR/MR/XR). Selain itu, MDC Coin disediakan sebagai airdrop
sebagai alat pemasaran untuk mengamankan pengguna MDC Coin di masa-masa
awal, dan perusahaan dapat menukar poin yang diberikan kepada anggota untuk
layanan. Terakhir, MDC Coin akan digunakan untuk kemitraan strategis dan akuisisi
melalui pertukaran dengan koin utama yang terdaftar sebelumnya.
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5.2. Kebijakan Distribusi Koin MDC
1. Jumlah penerbitan : 5 miliar
2. Berbagi informasi :
Jinwoo Jang, CEO dan Pemegang Saham Utama Data City We Market (1 miliar),
Jeongsik Na, CTO dan Pemegang saham utama (200 juta), Opsi saham dan
pemangku kepentingan (perusahaan atau individu) (300 juta), Data City We Market
(3 miliar ), Air Drop (500 juta)
3. Airdrop:
Akan dibagikan secara gratis kepada developer yang akan menyebarkan Metaverse
MDC Coin Ecosystem (airdrop ke korporasi atau individu) dan peserta event
Metaverse MDC Coin Ecosystem (online dan offline) dengan jumlah airdrop yang
disesuaikan dengan benua dan negara
4. Hal-hal umum tentang perencanaan distribusi:
Distribusi pertama pada 10 Mei: Harga distribusi 100 won ($0,08). Dana 1 miliar
dari Data City We Market akan digunakan untuk pengembangan, fasilitas, dan dana
operasional perusahaan penerbit. 2) Data City We Market 2 miliar akan dikeluarkan
atau dipensiunkan selama 30 tahun dengan mencicil.
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5. Hal-hal yang berkaitan dengan penguncian
1) Pemegang saham utama dan koin saham opsi saham dikunci selama 1 tahun
setelah listing di Exchange (IEO)
2) Koin saham yang relevan (perusahaan atau individu) dikunci selama 6 bulan
setelah terdaftar di Exchange (IEO)
3) Koin berbagi Airdrop dikunci selama 8 bulan setelah akuisisi
(Airdrops untuk pengembang akan dikenakan penalti tergantung pada penerapan
Ekosistem MDC, dan 100% koin perusahaan akan dikembalikan.)
※ Rincian lainnya akan terus diumumkan melalui pengungkapan Bursa dan
komunitas resmi perusahaan.
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6.1. PETA JALAN MDC
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6.2. VISI MDC
MDC akan tumbuh menjadi platform di mana perusahaan global terkait Metaverse
dapat masuk dan akan menyediakan lingkungan produksi layanan Metaverse yang
ditargetkan sehingga banyak pengguna dapat menciptakan budaya. Ini akan
memberi perusahaan-perusahaan terkait Metaverse peluang investasi baru dan
menciptakan lapangan kerja reproduktif. MDC akan menyediakan layanan definisi
tinggi ultra pertama di dunia, menghadirkan realitas virtual lengkap yang akan
mengubah berbagai layanan seperti pariwisata dan pendidikan.

Menarik perusahaan Metaverse dari dunia

Keterkaitan dengan Pembiayaan Investasi

EPembentukan lingkungan produksi layanan
Metaverse yang ditargetkan

Penciptaan lapangan kerja dan budaya baru yang
terkait dengan industri ke-4
Layanan definisi tinggi ultra pertama di dunia
dimungkinkan, mempersiapkan perubahan
besar dalam sektor pariwisata, pendidikan, dan
layanan dengan mewujudkan virtual reality yang
sempurna.
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PARTE 7.0 APemberitahuan Hukum dan
Kebijakan Perlindungan Investor
Tujuan dari tinjauan umum ini (selanjutnya disebut sebagai "buku putih") adalah
untuk memberikan informasi tentang model proyek dan koin utilitas yang
direncanakan oleh DATA CITY WE MARKET (selanjutnya disebut sebagai
"Perusahaan") dan kasus penggunaan koin utilitas ( "MDC"). Informasi yang
terkandung di sini buku putih mungkin tidak lengkap, tidak mengikat, dan tidak
membangun kontrak apa pun. Pembelian MDC melibatkan risiko tertentu, terutama
risiko yang terkait dengan pembelian token apa pun. Setiap pembaca dokumen
Perusahaan harus membuat a penilaian pribadi tentang nilai potensial konten dan
memutuskan apakah akan berpartisipasi dalam penjualan MDC. Untuk kepastian
yang lebih besar, buku putih ini mencerminkan informasi tentang proyek yang
diusulkan oleh Perusahaan dan jelas tidak merekomendasikan investasi keuangan.
Setiap dan semua informasi yang terkandung di sini putih kertas dapat diperbarui,
dimodifikasi atau direvisi oleh Perusahaan. Oleh karena itu, kelengkapan dan
keakuratan buku putih ini tidak dijamin, dan informasi ini dapat berubah sewaktuwaktu tanpa pemberitahuan sebelumnya. Perusahaan tidak menjanjikan,
melakukan, atau memberikan pemberitahuan koreksi atas informasi di sini.
Perusahaan melakukan upaya untuk memastikan bahwa informasi yang
terkandung di sini adalah akurat pada saat publikasi, tetapi Perusahaan atau
penanggung jawab Perusahaan, eksekutif, karyawan, penasihat, mitra, atau
perantara (disebut sebagai "perwakilan Perusahaan") Di sana tidak ada rencana
untuk mewakili, mendukung, mengungkapkan atau menyiratkan, menerima atau
melakukan kewajiban atau kewajiban apa pun sehubungan dengan keakuratan dan
kelengkapan informasi tertulis atau lisan yang dipublikasikan. Tidak ada
representasi atau jaminan mengenai pencapaian atau rasionalitas dari proyeksi,
estimasi, prospek, atau keuntungan di masa depan yang terkandung di dalam buku
putih ini. Untuk kepastian yang lebih besar, Perusahaan dan perwakilannya secara
tegas menyatakan bahwa, secara langsung atau tidak langsung, mereka tidak
bertanggung jawab atas segala bentuk kerugian atau kerusakan langsung atau
konsekuensial karena: (i) mengandalkan informasi apa pun yang terkandung dalam
buku putih ini (ii) kesalahan, kelalaian, atau ketidakakuratan dalam informasi
tersebut, atau (iii) tindakan apa pun yang terjadi karena informasi tersebut.
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Tidak ada representasi atau jaminan yang diberikan mengenai pencapaian atau
rasionalitas dari proyeksi masa depan, prakiraan, prospek atau keuntungan yang
terkandung di dalam buku putih ini. Pembaca tidak boleh memahami isi buku putih
ini atau komunikasi lainnya oleh Perusahaan, atas nama Perusahaan, atau
penasihat Perusahaan sebagai rekomendasi keuangan, hukum, pajak atau lainnya.
Oleh karena itu, setiap pembaca buku putih ini harus berkonsultasi dengan
penasihat profesionalnya tentang kemungkinan partisipasi yang bersifat keuangan,
hukum, kena pajak, atau terkait dengan hal-hal yang terkait dengannya.
Informasi spesifik yang terkandung di sini whitepaper, tetapi tidak terbatas pada ini,
merupakan pernyataan berwawasan ke depan melalui peristiwa, atau hal-hal yang
diprediksi oleh Perusahaan yang mungkin atau mungkin tidak terjadi di masa
depan, pengembangan termasuk fungsi dan layanan yang terkait dengan MDC
Coin, dan pernyataan mengenai adopsi pengguna, pengalaman, konteks, strategi
proyek, tujuan dan sasaran Perusahaan, dan rencana masa depan berdasarkan
ekspektasi internal saat ini, proyeksi, prospek, perkiraan, atau keyakinan yang
mungkin tidak akurat, termasuk evaluasi eksekutif, yang mungkin disediakan oleh
MDC Coin.
Pernyataan berwawasan ke depan sering kali mencakup "mungkin", "akan", "bisa",
“mungkin", “diantisipasi", “dipercaya", “diharapkan", "berniat", “berpotensi",
“diperkirakan", “dianggarankan". ”, “dijadwalkan”, “rencana”, “direncanakan”,
“diperkirakan”, “ditargetkan”, atau ungkapan serupa. Pernyataan berwawasan ke
depan didasarkan pada sejumlah faktor dan asumsi yang dibuat oleh manajemen
dan dianggap wajar pada saat informasi diberikan. Pernyataan berwawasan ke
depan mencakup risiko yang diketahui atau tidak diketahui, ketidakpastian dan
faktor lain, seperti hasil aktual, pencapaian, atau kinerja, yang secara substansial
berbeda dari yang diungkapkan atau tersirat oleh pernyataan berwawasan ke
depan.
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1. Perlindungan Privasi Investor
Data City We Market Co., Ltd. (selanjutnya disebut sebagai "Perusahaan") mematuhi
Undang-Undang Perlindungan Informasi Pribadi dan undang-undang terkait serta
melindungi informasi pribadi pengguna (anggota) dengan menyediakan kebijakan
dan fasilitas keamanan yang diperlukan. Selain itu, berbagai kebijakan diterapkan
untuk melindungi data ketika eksekutif perusahaan dan karyawan atau pihak luar
mengakses data yang relevan sambil memperkenalkan pengenalan informasi
biometrik seperti sidik jari dan sistem pelengkap multi-level untuk melindungi data
yang relevan secara menyeluruh.

2. Kebijakan Distribusi dan Keamanan
Di Data City We Market, Inc., pengguna yang berpartisipasi dalam pra-pertukaran
harus melalui autentikasi OTP Google. Untuk mendorong distribusi MDC Coin
secara transparan, kami akan menetapkan dan menerapkan kebijakan untuk
memantau transaksi abnormal dan mencegah pencucian uang, dan meningkatkan
sistem terkait langkah demi langkah. Untuk melindungi pemegang MDC Coin,
sistem internal memiliki desain pelengkap multi-level, dan kebijakan keamanan
dipatuhi secara ketat untuk melindungi aset pengguna dari risiko peretasan. Selain
itu, kami berkomitmen penuh terhadap keamanan melalui pelatihan keamanan
berkala bagi para eksekutif dan karyawan perusahaan.

Thanks you

